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DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING
I
Allerød Ju-Jitsu
Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30
På Skovvangskolen, Allerød

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for
det kommende år.

4.

Fastsættelse af kontingent.
Følgende foreslås:
Rollinger 650,- kr./år
Juniorer 750,- kr./år
Seniorer 900,- kr./år
(alle tre beløb er inkl. kontingent til DJU)

5.

Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:

Claus Jensen
Marianne G. Poulsen
Jan Faurskov

(Villig til genvalg)
(Ikke villig til genvalg)
(Ikke villig til genvalg)

Følgende foreslås til bestyrelsen:
- Claus Jensen
- Dani Mikkelsen
- Lasse W. Rasmussen
Såfremt Lasse W. Rasmussen vælges til bestyrelsen, foreslås følgende som ny
suppleant:
- Simon Gregersen
7.

Valg af revisor og revisor suppleant.
Bestyrelsen foreslår:
Revisor:
Revisor suppleant:

8.

Eventuelt.

Marianne G. Poulsen
Ingen forslag

(Villig til genvalg)
(Villig til genvalg)
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Ad 1.
Til dirigent valgtes Claus Jensen, som konstaterede, at indkaldelsen til
generalforsamlingen og dagsorden var offentliggjort indenfor den i vedtægterne
angivne tid.
Antallet af fremmødte var 11, 8 stemmeberettigede, ingen med fuldmagt.
Ad 2.
Bestyrelsens beretning for 2014.
Siden sidst
Tiden er løbet stærkt, og nu er der allerede gået et år siden sidste generalforsamling og jeg sidder nu og
skal skrive en ny beretning og tænker derfor tilbage på hele 2014. Det første jeg kommer i tanke om er
nogle lidt vemodige tanker, som for eksempel det faldende medlemstal.
Problemet med at kunne give klubbens højt graduerede en teknisk udfordring og mulighed for at træne
mod graduering er fortsat uoverskuelig, men der er absolut også positive ting at tænke på der trods alt
tegner lyst for klubben.
Men jeg har tænkt mig at omtale nøjagtigt de same ting som i sidste beretning.
Børnelejr i Bjert
For første gang i rigtig mange år var vi i en situation hvor der ikke var overskud til at tage af sted,
desuden var stemningen på børneholdet sådan, at der ikke var tilstrækkeligt med børn der ville med og
så valgte vi at bruge kræfterne på andet.
Nippon Cup.
Vi havde deltagere med i begge runder i foråret og begge runder her i efteråret, men på grund af nogle
stridigheder på unionsplan er der klubber der har holdt sig væk fra Nippon Cup, så det har været små
stævner. Men de deltager der var med har haft nogle gode stævner og vi fortsætter i 2015.
Reaktionsbanen.
Reaktionsbanen blev afviklet i Højby på Fyn i et fantastisk vejr. Arrangementet var godt og forløb helt
fint, men for første gang i 15-20 år fik vi ikke nogen guldmedaljer. Vi prøver igen i 2015 hvor vi selv
skal være arrangør.
Sommerlejr.
Det var Lyngby Judo og Ju-jitsu klub der var værter ved dette års lejr. Aktiviteterne foregik i Virum
Hallen og indkvarteringen på en skole der ligger tæt på hallen. Lejren har traditionelt ligget i uge 27,
men i 2014 var den flyttet til uge 28 og det gav nogle problemer for de familier der i god tid havde
planlagt deres sommerferie. Derfor havde klubben ikke helt så mange med som sædvanligt, men dem
der deltog, havde en god oplevelse. (I 2015 er vi tilbage i uge 27.)
Graduering.
Gradueringen havde vi lagt på to almindelige træningsaftener og med graduering ved tre borde. Der
lykkedes fint, at få alle gradueret. Det blev til i alt 53 nye bælter.
Til lykke til alle!
Sæsonstart
Vi havde i 2014 besluttet kun at annoncere en enkelt gange i lokalavisen med de tre små annoncer vi
havde fra året før. For det første ved vi ikke om annoncerne giver resultat, og så viste det sig at det
havde været meget dyrt i 2013.
Vi havde overvejet om vi skulle lukke tumleholdet da Marianne ikke længere er i stand til at være
holdleder for dem, men vi startede lidt forsigtigt med kun 4-5 børn og med en aftale med forældrene om
at vi ville stoppe ved efterårsferien, såfremt der ikke kom flere børn til. Men ved juletid var vi oppe på
ca. 10-12 børn så holdet fortsætter i hvert fald denne sæson ud.
Børneholdet er også lidt mindre i år, men det er en god homogen flok der er tilbage og gruppen af børn
fungerer rigtigt godt sammen.
På voksenholdet mærker vi stadig manglen af den store flok teenager der forsvandt sidste år, men der er
kommet en god lille flok nye medlemmer.
Træning og træningsplan.
For tiden er der ikke medlemmer der træner Duo Games og Fighting, så det er kun almindelig Ju-jitsu
træning vi laver.
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Vi har lavet en plan hvor det er Adri der står for alle mandage og hver tredje onsdag, og ved at følge
den er vi sikre på at medlemmerne jævnligt når at træne alle de punkter der er til en graduering. Der har
også været brugt megen tid på basale grundteknikker, så det bliver spændende at se niveauet ved den
næste graduering.
På bestyrelsens vegne
Jens Erik.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.
Ad 3.
Regnskab for 2014:
Regnskabet blev gennemgået jf. bilag 1.
Kasseren bemærkede at beløbet fra Allerød-ordningen falder fra i det kommende år,
da vi har færre børn end tidligere, og de ikke har været særlig aktive til at deltage i
arrangementer udenfor klubben, hvilket er en forudsætning for at få tilskuddet.
Ingen spørgsmål, hvorefter regnskabet godkendtes enstemmigt.
Budget for 2015:
Budgettet blev enstemmigt godkendt jf. bilag 1.
Det kommenteredes at bestyrelsen fra gang til gang justerer i de tilskud der gives til
arrangementer. Det betyder at frafald af Allerød ordningen vil mindske tilskuddene.
Ad 4.
Bestyrelsen havde foreslået følgende kontingent:
Rollinger 650,- kr./år
Juniorer 750,- kr./år
Seniorer 900,- kr./år
(alle tre beløb er inkl. kontingent til DJU)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5.
Ingen forslag.
Ad 6.
Disse blev enstemmigt valgt til bestyrelsen:
- Claus Jensen
- Dani Mikkelsen
- Lasse W. Rasmussen
Da Lasse W. Rasmussen indgår i bestyrelsen, valgtes følgende til suppleant:
- Simon Gregersen
Ad 7.
Disse blev valgt:
Revisor:
Revisor suppleant:
Ad 8.

Marianne G. Poulsen
Behrouz Shamekh
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En forælder tilkendegav at hun synes klubben gør det rigtig godt. Formanden
supplerede med at vi er opmærksomme på at der skal være aktiviteter der kan øge det
sociale sammenhold, både for voksne og børn.
Der blev givet udtryk for at fælles transport til arrangementer, som Nippon Cup, kan
være med til at øge det sociale, samtidig med at det belaster de enkelte forældre
mindre logistisk. Formanden informerede om, at det ikke er noget vi har praktiseret de
seneste år, pga. manglende ressourcer. De voksne fra klubben der er med til
arrangementerne, er involveret i afviklingen af aktiviteterne og kan derfor ikke
fungere som holdledere mm.
Det blev spurgt om klubben har gjort sig overvejelser om hvordan man skaffer flere
voksne medlemmer. En af de nystartede voksne medlemmer gav udtryk for at en af
hans bekymringer inden han startede var, at alle voksne der trænede var sortbælter.
Bestyrelsen gav udtryk for at det var en væsentlig information, man vil tage med i
overvejelserne om hvordan der skal reklameres inden opstart på den kommende
sæson. Der var efterfølgende en længere snak om hvordan man evt. kan prøve at
rekruttere nye medlemmer. Bestyrelsen giver udtryk for at alle konkrete forslag er
velkomne!
Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden.
(Referent Casper Schroll)

Side 1
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Allerød JJ 2014
24-04-2015 09:43:51
RESULTAT OG BALANCE
Periode: 01-12-2014 - 31-12-2014
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bevægelse
Saldo
Kontonr.
Kontonavn
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Sidste år
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E
1000
1200
1300
1900
1910
1950
1980
*

OMSÆTNING
Kontingent, børn
Kontingent, voksen
Tumlehold
Tilskud fra Allerødordning
Deltagerbetaling
Salg af trøjer etc.
Mellemregning DJU
Omsætning

2180
2190
2200
2250
2300
2350
2400
2500
2550
2600
2650
2700
2800
2810
2820
2830
2840
*

VARIABLE OMKOSTNINGER
VAREFORBRUG
Sociale aktiviteter
DHL
Klubtrøjer
Videresalg
Sommerlejr
Gæsteinstruktører
Kørsel etc. egne instruktører
Kurser etc. egne instruktører
Konkurrencegebyr
Allerødordningen udgifter
Småanskaffelser
Træningslejre
Graduering dommere/kørsel
Abonnementer og kontingenter
Licenser og gradueringsmærker
Annoncer og reklame
Porto og gebyrer
Vareforbrug

*

2.900,00
900,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.400,00
15.150,00
1.350,00
25.200,00
12.630,00
0,00
6.042,75

4.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.912,88
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
2.062,88

DÆKNINGSBIDRAG I

65.687,25

0,00
1.302,50
0,00
0,00
15.270,00
0,00
191,62
5.468,31
3.665,00
0,00
450,00
6.457,27
750,00
4.903,75
12.125,00
0,00
600,00
51.183,45

-22.700,00
-16.800,00
-5.525,00
-29.700,00
-32.350,00
-100,00
0,00
-107.175,00

8.720,62
0,00
10.479,85
-1.100,00
0,00
1.800,00
3.077,70
6.985,00
3.895,00
21.675,00
2.353,00
51.508,98
2.021,30
-1.830,00
6.450,00
15.101,00
375,80
131.513,25

2.437,12

14.503,80

24.338,25

2.437,12

14.503,80

24.338,25

RENTEINDTÆGTER MV.
*

Resultat
S T A T U S
AKTIVER
Tilgodehavender

58000
*
*
*

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Bank
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver

2.437,12
2.437,12
2.437,12

45.827,12
45.827,12
45.827,12

31.323,32
31.323,32
31.323,32

Aktiver

2.437,12

45.827,12

31.323,32

0,00
0,00
0,00

23.165,47

PASSIVER
60800
60900
*

EGENKAPITAL
Årets resultat
Overført fra tidligere år
Egenkapital

54.488,79
31.323,32

-1.172,78
-54.488,79
-55.661,57

31.323,32

-55.661,57

LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)
*

Passiver

0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Budget 2015
Indtægter
Kontingent, børn
Kontingent, voksne
Kontingent tumlehold
Kontingent passive
Allerødordningen tilskud
Deltagerbetaling
Salg af trøjer

20.000
15.000
4.000
0
0
30.000
1.500

I alt

70.500

Udgifter
Mødeudgifter
Sociale aktiviteter
DHL
Klubtrøjer
Sommerlejr
Gæsteinstruktører
Kørsel , egne instruktører
Kurser, egne instruktører
Konkurrencegebyr
Allerødordning udgifter
Småanskaffelser
Træningslejre
Gradueringsdommere, kørsel
Abonnementer og kontingenter
Licenser og gradueringsmærker
Porto og gebyrer
I alt

0
5.500
3.000
0
7.000
3.000
3.000
10.000
4.000
20.000
2.000
10.000
2.000
1.000
7.000
500
78.000

Resultat

-7.500

