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Via Google meet 

 

Deltagere: Flemming Otvald Jensen, Martin Kirkhammer, Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard, Sofie 
Pihl, Jørn Engvang, Peter Bo Olsen. 
 

Referent: Flemming Otvald Jensen 

 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af seneste referat 
2. Hovedbestyrelsen 

2.1. Konstituering af HB 
2.2. Dispensation til licenstal til HB 
2.3. Workshop med sekretariatet 
2.4. IKC 
2.5. Elektronisk licensbog 
2.6. Skole OL 
2.7. DM ugen 
2.8. Krænkelsespolitik DJU 
2.9. Formandsmøde DIF 

2.10. Årsmøder/ Repmøde 2023, forslag 10/11 juni 
2.11. Konkurrencerevideringen, DIF projekt 
2.12. Orientering fra sektionerne 

3. Strategi 
3.1. Status på de 4 strategispor 
3.2. Lederhus 
3.3. Google hjemmeside DJU 
3.4. Digital/kommunikationsudvalg 

4. Økonomi 
4.1. Status økonomi 2022 
4.2. DIF budgetmøde, større tilskud 
4.3. Lønforhandling 2023 sek. 

 

 

Emne/punkt Beskrivelse/beslutning Ansvarlig 

1. Godkendelse af 
seneste referat 

Godkendt.  

2.1 Konstituering af HB Flemming er repræsentant for Judo Danmark men sidder 
ikke længere i udvalg. Judo Danmarks regler præciseres 
ved næstkommende årsmøde, så der ikke er tvivl om, 
hvordan Judo Danmark kan repræsenteres i HB. 

 

2.2 Dispensation til 
licenstal til HB 

HB fortsætter med Jørn Engvang fra JJ som medlem, men 
uden stemmeret som resultat af licenstallene. Der laves et 

 



HB Mødereferat d. 27-09-2022 
HB 

Start: Kl. 18:00 

 

2 

forslag til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 

2.3 Workshop med 
sekretariatet 

Workshop mellem sekretariat og Daglig Ledelse 
gennemføres her i efteråret. 

DL 

2.4 IKC Ny leder ansat som en form for souschef. Helge skal være 
faglig leder for økonomien og Anna skal varetage den 
daglige ledelse af udviklingskonsulenter. 

 

2.5 Elektronisk 
licensbog 

Der er rettet henvendelse til DIF om hjælp til vurdering af 
kontrakt Simon Bank kan informere DIF’s repræsentant 
omkring det, der ønskes bistand til. Flemming tager 
kontakt til Simon for en status. 

Flemming 
Otvald Jensen 

2.6 Skole OL Der er rettet henvendelse til DJU fra Lillebælt 
Kampsportsklub omkring interessen i at deltage i skole OL. 
Minimum 5 foreninger skal tilslutte sig, og skole OL er 
behjælpelig med samarbejde mellem forening, kommune 
og skole. 
Det koster penge at deltage, men pengene skulle gerne 
komme tilbage gennem deltagelse i projektet. 
Klubberne afholder stævnerne og så aftales det med skole 
OL, hvor mange klasser, man kan have igennem på 
dagen. Det er klubberne, der skal henvende sig, hvis de 
ønsker at afholde stævner. 
Det er klasser mod klasser og ikke nødvendigvis fra 
samme skoler. 
Det første år er der afsat nogle konsulenttimer til at udvikle 
et koncept for, hvordan der kan konkurreres. 

 

2.7 DM ugen 
evaluering 

Der skal gives en tilbagemelding til DIF i forhold til, om 
man vil deltage i DM ugen igen. 
Der er givet konstruktiv feedback til DIF omkring 
afholdelsen af DM ugen og, hvad der kan gøres bedre. 
Der vendes tilbage senere. 

Søren, Lisbeth 

2.8 Krænkelsespolitik i 
DJU 

Hvordan får vi formuleret og kommunikeret en politik? 
Sofie har lavet et udkast. 
Klubberne skal selv kommunikere ud, hvordan medlemmer 
og pårørende skal omgås hinanden. 
Vedtægter i Judo og Ju-Jitsu skal gennemgås og 
sammenholdes med krænkelsespolitikken. 
DIF har lanceret nogle nye etiske regler, man kan finde 
inspiration i. 
DIF har lavet videoer med scenarier af uhensigtsmæssige 
episoder, der kan danne grundlag for gode dialoger og 
vejledning. 

 
 
 
 
Lisbeth, Jørn 
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2.9 Formandsmøde 
DIF 

Der har været DIF formandsmøde. Hans Natorp talte om 
fastholdelse og det at have frivillige nok. Det er blevet 
sværere at få frivillige. 
Krigen i Ukraine blev nævnt samt strategierne for 
specialforbundene. 

 

2.10 Årsmøder/ 
Repmøde 2023  

HB enig om årsmøder d. 10 juni og  Rep.møde d. 11. juni. 
 

 

2.11 
Konkurrencerevidering
en, DIF projekt 

DIF kører en process over 4 gange. Den 4. workshop 
afholdes i december 2022. 
På de 4 workshops gives der sparring omkring 
problemstillinger og råd til, hvordan man evt. kan revidere 
konkurrencestrukturen i eget forbund. 
Der er indkaldt til møde søndag den 2. oktober i Idrættens 
Hus og virtuel deltagelse. 

 

2.12 Orientering fra 
sektionerne 

JJ har gennemført tekniktræning og pensumrevidering. 
Tættere samarbejde mellem Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu. 
Et samarbejde med Sydsvenskerne er opstartet i 
forbindelse med Nippon Cup. 
Judo har ansat en assisterende landstræner, Tommy 
Macias. Han står for regionstræningerne og skal på sigt 
være ansvarlig for Kadetterne. 
På stævnesiden er der mangel på ressurser i udvalg men 
også som stævneleder. 

 

3.1 Status på de 4 
strategispor 

Behandles på næste strategimøde.  

3.2 Lederhus Behandles på næste strategimøde.  

3.3 Google 
hjemmeside DJU 

Behandles på næste strategimøde.  

3.4 
Digital/kommunikations
udvalg 

Behandles på næste strategimøde.  

4.1 Status økonomi 
2022 

Peter Bo gennemgik seneste økonomiopgørelse. 
Budgettet for næste år afklares på HB-møde i december. 
Inden da sender Peter Bo et budgetforslag ud. 

 

4.2 DIF budgetmøde, 
større tilskud 

Tilskud fra DIF forventes ca. 100.000 kr. større for 2023. 
Forsikring ligger omkring 20.000 kr. 
Vi har den laveste skadesfrekvens blandt forbundene. På 
niveau med eksempelvis billard.  

 

4.3 Lønforhandling 
2023 sek. 

Løn skal tænkes ind i budgettet grundet nuværende 
inflation. 

 

Forslag til næste m Blev fastlagt til tirsdag den 13. december 2022 kl. 18:00.  
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