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Dansk Judo og Ju-Jitsu Union      Valby den 30. januar 2023  

1. indkaldelse   
  

Repræsentantskabsmøde DJU 2023  
  
Der indkaldes hermed 1. gang til ordinært repræsentantskabsmøde 2023  

 
Søndag d. 11. juni 2023 kl. 10.00 

 
Mødet bliver afholdt på Sjælland  

 
OBS: DJU holder 75 års jubilæum i 2023 og den forbindelse vil der lørdag d. 10 
juni om aften blive afholdt en jubilæumsmiddag, hvor to fra hver klub vil blive 
inviteret. 
 
Kontrol af repræsentanter starter kl. 09.30  
  
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, ifølge DJU’s vedtægter § 8.n er:   

1. Kontrol af repræsentanter.  

2. Valg af dirigent.  

3. Forelæggelse og behandling af årsberetning.  

4. Forelæggelse og behandling af regnskab.  

5. Forelæggelse af budget.  

6. Fastlæggelse af unionskontingent.  

7. Behandling af indkomne forslag.  

8. Valg af Unionsformand.  

9. Valg til Appeludvalget.  

10. Valg af revisor (2 interne revisorer)  

11. Eventuelt  

 

 
Følgende er på valg ifølge DJU’s vedtægter: 
Formand  Martin Kirkhammer   2 år. 
Medlem Appeludvalget Torben Kristensen  4 år. 
Suppleant Appeludvalget Vakant  2.år 
Intern Revisor  Tage Højland  2 år. 
Intern Revisor  Peter Carstenheim  2.år
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Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder 
forslag til tillidsposter, fremsendes til DJUs sekretariat dju@dju.dk senest d. 15. april. 
 
 
 
 
 
Tilmelding til Rep-mødet, skal ske via DJU portalen senest den 1. juni 2023 
 
 
I forbindelse med Rep-mødet vil DJU gerne invitere 2 repræsentanter fra hver klub til 
frokost d.11/06 kl.12.00 Tilmelding sker også via DJU Portalen.  
 
 
 
Husk for at have repræsentationsret skal klubberne i DJU:  

• Have betalt Unionskontingent rettidigt  

• Have indsendt oplysningsskema til DIF  

• Senest 1 uge før mødet at meddele DJU´s sekretariat, hvem der 
repræsenterer klubben 

• At medbringe gyldig licens. (Hvis du ikke er tilmeldt via DJU portalen) 

 
 
Det er mit håb, at så mange som muligt, møder op og præger udviklingen i Dansk 
Judo og Ju-Jitsu Union. 
 
 
 
 
 
 
 
På DJU’s vegne. 
 

 
Martin Kirkhammer 
Formand 
 
 

 
 


