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DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING
I
Allerød Ju-Jitsu
Onsdag den 30. marts 2016 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:
Formand:
Sekretær:
Suppleant:
Suppleant:

Jens Erik Rasmussen
Casper Schroll
Casper Bonvang
Simon Gregersen

Der foreslås genvalg af alle fire.
7.

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

8.

Eventuelt.

Peter Reismer
Ingen forslag

(Villig til genvalg)
(Villig til genvalg)
(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 12, 12 stemmeberettigede, ingen med fuldmagt.
Ad 2.

Bestyrelsens beretning for 2015.
Siden sidst
Endnu en sæson er gået siden vores sidste generalforsamling. Helt som da jeg skulle skrive beretningen for 2014 har jeg igen sat
mig med en kop kaffe og tænkt året igennem. Lige som sidst er det vores dalende medlemstal der har været det mest iøjnefaldende,
dog ser det ud til at tallene for rollingehold og børneholdene har været rimelig stabile, måske ser vi oven i købet en fremgang for
børneholdene. Men for voksenholdet er det tydeligt at der er en nedgang.
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 sker trods alt også positive ting for klubben.
Overordnet set er sæsonen forløbet stort set som den har forløbet i de sidste mange år, derfor er de øvrige overskrifter i
beretningen stort set de samme som ved sidste beretning.
Børnelejr i Bjert
I 2015 var vi på Bjert lejren med 9 børn og 3 voksne. Turen og træningen var helt som sædvanligt og ungerne havde en god tur.

Nippon Cup
Vi havde ikke deltagere med i første runde da den var placeret for tæt på vores sæsonstart. Vi var derfor ikke klar til at deltage.
Klubben deltog dog i de tre sidste, af de i alt fire runder, der har været afviklet. Det har været små, men gode arrangementer hvor
deltagerne har fået nogle gode kampe.

Reaktionsbanen
Reaktionsbanen blev afviklet her i Allerød i et fantastisk vejr og på en god bane i den nyudsprungne skov her tæt på
Skovvangskolen.
Sportsligt forløb det fint med en guldmedalje til Lasse, men også omkring det praktiske med mad og salg af drikkevare mm. var
der stor tilfredshed med klubbens arbejde.
Tillykke til Lasse med medaljen og mange tak for indsatsen til de klubmedlemmer og deres familier der hjalp til.
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Sommerlejr
2015 udgaven af sommerlejren var igen placeret på Bramming Idrætsefterskole og forløb uden problemer. Unionen havde planlagt
fælles bustransport, så alle klubbens deltagere blev samlet op og afleveret igen her i Allerød, en rigtig god løsning, som vi håber
bliver gentaget i år.
Graduering
Gradueringen havde vi lagt på to almindelige træningsaftener. Med graduering ved tre borde samtidigt lykkedes det fint, at få alle
gradueret. Det blev til i alt 53 nye bælter.
Tillykke til alle.

Pizza og løgnehistorier.
For at styrke det sociale sammenhold på børneholdet og de yngste fra voksenholdet, havde vi et fredagsarrangement fra 17.0022.00.
Som gæsteinstruktør havde vi inviteret Steen Storgaard fra KI i Skovlunde der udover at dyrke ju-jitsu også arbejder som
motorikkonsulent og dermed har en masse sjove og anderledes øvelser og lege.
Efter Steens undervisning var der Pizza og fælles hygge for alle. Aftenen sluttede af med nogle sociale lege, der intet havde med
ju-jitsu at gøre. Formålet var udelukkende at vi fik leget og vi fik styrket sammenholdet i klubben.
Selvforsvar for kvinder
I denne sæson valgte vi at genoptage et gammelt koncept om selvforsvar for kvinder. Formålet var at få lidt liv på måtten og
samtidig forsøge at få nogle flere kvinder ind i klubben. Der var tilmeldt 9 kvinder fra start og 7 fuldførte kurset.
Efterfølgende har 3 kvinder valgt at fortsætte i klubben. Målet blev nået og vi gentager sikkert forløbet i næste sæson.
www.alleroed-jujitsu.dk
Hjemmesiden har fået en mindre justering og så er der blevet tilføjet nogle funktioner vi ikke tidligere har haft. For det første er
der nu på forsiden en direkte forbindelse til klubbens Facebook portal, så man med det samme kan se de sidste opdateringer.
Derudover har vi nu direkte online indmeldelse i klubben samt tilmelding til arrangementer på samme måde og det virker rigtig
godt.
På bestyrelsens vegne
Jens Erik

Enkelte spørgsmål blev stillet og besvaret, hvorefter bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
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Ad 3.
Regnskab for 2015:
Regnskabet blev gennemgået jf. bilag 1.
Kasseren bemærkede at beløbet fra Allerød-ordningen falder i det kommende år, da satsen er sat ned fra
kommunen.
Ingen spørgsmål, hvorefter regnskabet godkendtes enstemmigt.
Budget for 2016:
Budgettet blev enstemmigt godkendt jf. bilag 1.
Det kommenteredes at bestyrelsen fra gang til gang justerer i de tilskud der gives til arrangementer.
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:
- Jens Erik Rasmussen
- Casper Schroll
Som suppleanter valgtes:
- Casper Bonvang
- Simon Gregersen
Ad 7.
Disse blev valgt:
Revisor:
Revisor suppleant:

Peter Reismer
Line Petersen

Ad 8.
Line Petersen har forslag til at få flere medlemmer: Gågadearrangementet i Allerød, åbent hus, ”tag nye
medlemmer med for at prøve JJ”-aften. Tilsvarende forslag til træning for de højere graduerede i klubben:
Hold evt. træningsaftener hvor højere graduerede fra andre klubber er inviteret med.
Line Petersen vil meget gerne deltage i og være med til at arrangere gågadearrangementet, eller andre
arrangementer. Casper Bonvang vil også meget gerne være med til at deltage i og arrangere
gågadearrangementet med indøvet opvisning.
Der er kommet nyt stilarts pensum. Antallet af teknikker man skal kunne blive færre, til gengæld skal de
kunne bruges i mange flere sammenhænge og kunne kombineres med hinanden. Derudover kommer det til at
ligge i det nye pensum at man bliver introduceret til de forskellige JJ discipliner i løbet af kyu-graderne.
Line Petersen, Casper Bonvang og Simon Gregersen sætter sig sammen og finder ud af hvad der kan
planlægges til en opvisning.
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Der gives udtryk for at man som ny er meget forvirret omkring hvad det er der foregår på måtten mht.
etikette mm.. Det foreslås at have en mentor ordning for nye medlemmer, evt. en kort introduktionsfolder til
hvad der er den gængse etikette.
Det foreslås også at lave elektroniske reklamefoldere, som kan udveksles via mobiler. Det vil givetvis være
mere spiseligt for især de yngre, fremfor papir udgaver.
Faldende medlemstal er en tendens der ses i de fleste klubber. Unionen afholder et seminar omkring emnet
den 10. april i Odense.
Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden.
(Referent Casper Schroll)

Allerød Ju-Jitsu
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015
Indtægter
Kontingent
Rollinger
Børn
Voksne
Passive
Betaling - Selvforsvar for kvinder
Allerød ordningen
Deltagerbetaling (kursus og lejre)
Deltagerbetaling (sociale aktiviteter)
Betaling af træningshæfter
Salg af trøjer
Mellemregning DJU
Mellemregning - uanbringelig betaling
Indtægter i alt

Resultat 2015
12700
18750
11150
200
1350
14350
22300
1500
835
500
8463
2600
94698

Udgifter
Tilbagebetaling af kontingent
Rollinger
Børn
Voksne
Passive
Mødeudgifter
Sociale aktiviteter
DHL
Klubtrøjer
Sommerlejr
Gæsteinstruktører
Kørsel, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer
Kursus og træningslejre egne instruktører og
bestyrelsesmedlemmer
Kursus og træningslejre, medlemmer
Konkurrencegebyrer
Småanskaffelser
Træningshæfter
Gradueringsdommere, kørsel
Abonnementer og kontingenter
Licenser og gradueringsmærker
Porto og gebyrer
Mellemregning DJU
Mellemregning - uanbringelig betaling
Udgifter i alt

11551,2
12465,28
3355
8119,95
2560
842
1123
13662,5
457
8463
2600
94429,4

Aktiver
Bankkonto pr. 1. januar 2015
Bankkonto pr. 31. december 2015
Gæld
Tilgodehavender

45827,05
46095,68
0
0

650
0
0
0
1465,75
6972,73
0
0
18880
500
761,96

Budget
4000
20000
15000

0
30000

1500

0
5500
3000
0
7000
3000
3000
10000
4000
2000
2000
1000
7000
500

Allerød Ju-Jitsu
Forslag budget 2016
Indtægter
Kontingent
Rollinger
Børn
Voksne
Passive
Betaling - Selvforsvar for kvinder
Allerød ordningen
Deltagerbetaling (kursus og lejre)
Deltagerbetaling (sociale aktiviteter)
Betaling af træningshæfter
Salg af trøjer
Indtægter i alt

6000
19000
10000
0
0
9900
30000
0
500
0
75400

Udgifter
Mødeudgifter
Sociale aktiviteter
DHL
Klubtrøjer
Sommerlejr
Gæsteinstruktører
Kørsel, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer
Kursus og træningslejre egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer
Kursus og træningslejre, medlemmer
Konkurrencegebyrer
Småanskaffelser
Træningshæfter
Gradueringsdommere, kørsel
Abonnementer og kontingenter
Licenser og gradueringsmærker
Porto og gebyrer
Udgifter i alt

500
5000
3000
0
15000
2000
1500
10000
10000
4000
6000
0
2000
1200
14000
500
74700

Resultat

700

