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DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 
I 

Allerød Ju-Jitsu 
 

Onsdag den 22. marts 2017 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 700,- kr./år 
Juniorer 800,- kr./år  

  Seniorer 950,- 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: Claus Jensen (Villig til genvalg) 
Kasserer: Dani Mikkelsen (Villig til genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Lasse W. Rasmussen (Villig til genvalg) 

 
7. Valg af revisor og revisor suppleant. 

 
Bestyrelsen foreslår: 
Revisor: Peter Reismer  
Revisor suppleant: Ingen forslag  

 
8. Eventuelt. 
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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 17, 15 stemmeberettigede, ingen med fuldmagt. 
 
Ad 2. 
Bestyrelsens beretning for 2016. 
 
Siden sidst 
Endnu en sæson er gået siden vores sidste generalforsamling. Og igen skal der skrives en beretning om 
året der er gået. Og i bestyrelsen er vi enige om at den kommer til at indeholde de samme 
stikord/overskrifter som beretningen fra sidste år. Det kan både betyde stabilitet, men det kan jo også 
tages som et tegn på manglende udvikling. 
I sidste beretning skrev vi, at vi kunne konstatere en medlemsnedgang og frygtede at tendensen ville 
fortsætte, men det ser ud at vi har været i stand til at holde et nogenlunde stabilt antal licenser i år. 
Også denne sæson er forløbet stort set som de andre har forløbet i de sidste mange år.  
Vi indførte en intern procedure i bestyrelsen, til håndtering af diverse tilmeldinger og det har virket 
rigtig fint. Jeg kan også konstatere at vores procedure til indmelding og håndtering af diverse udgift 
bilag virker helt godt.  
Dani har ved hvert bestyrelsesmøde været i stand til at fremvise et regnskab der var helt ajourført.   
 
Desuden har vi haft et fokus på at alle nye medlemmer får lavet en indmeldelse og får betalt til tiden.  
Det burde være en selvfølgelighed, men sådan har det ikke altid været. 
 
Børnelejr i Bjert 
På grund af mange aktiviteter i perioden lige efter jul, havde vi valgt at prioritere Bjert lejren fra og var 
ikke af sted i år. Vi håber på at der igen bliver overskud til næste år. 
 
Nippon Cup. 
Igen i år lå første runde af Nippon Cup for tidligt til at vi var klar, men ved anden og tredje runde havde 
vi henholdsvis 12 og 9 deltagere plus rigtig mange der tog med for at heppe på kæmperne. 
Der var heldigvis også en sportslig succes med rigtig mange medaljer og stort tillykke til alle 
medaljetagerne. 
Ved den første runde hvor vi deltog, havde vi også arrangeret pizza til alle kæmpere og heppere for at 
styrke klubsammenholdet. 
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Reaktionsbanen. 
Reaktionsbanen var planlagt til at blive afholdt i første weekend i maj måned helt som sædvanligt, men 
på grund af for få tilmeldinger blev den aflyst. Der blev efter ferien gjort et nyt forsøg på at få den 
gennemført i september måned. 
Denne gang blev den gennemført og der var en bronzemedalje til Lasse og en guldmedalje til Line. 
Stort tillykke til dem. 
    
Sommerlejr. 
2016 udgaven af sommerlejren var igen placeret i Bramming Idrætsefterskole og forløb uden 
problemer. Unionen havde igen planlagt fælles bustransport, så de af klubbens medlemmer der ikke 
kørte selv blev samlet op her i Allerød og leveret tilbage igen. Det er en rigtig god løsning vi håber der 
bliver gentaget i år hvor turen går til Rødby. 
 
Graduering. 
For rollingeholdet foregik det onsdag den 18. maj med Dani som dommer. Og det var så vidt jeg ved de 
første i landet der blev gradueret efter det nye gradueringssystem. Rollingerne gjorde deres bedste og 
det forløb stille og roligt. 
Graduering for klubbens øvrige medlemmer foregik i første uge af juni. Vi havde i år valgt at udlægge 
måtterne i fire kvadrater som et dannebrogsflag til børneholdet. Det betød at forældre og øvrige 
tilskuere havde mulighed for at komme rigtig tæt på, så alle kunne se og fotografere. 
 

     

 
 
Sommerfest  
Årets sommerfest/hyggeaften blev i år arrangeret af Line der blev godt hjulpet af flere andre 
medlemmer. Det foregik på det kollegie i Birkerød hvor hun boede på det tidspunkt og der blev grillet, 
spillet beachvolley og kongespil. En god og hyggelig aften vi gerne vil gentage hvis vi finder et 
passende sted. 
  
Selvforsvar for kvinder 
Også 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 14 
kvinder fra start og 10 fuldførte kurset. 
Efterfølgende har 2 kvinder valgt at fortsætte i klubben. Formålet lykkedes og vi gentager sikkert 
forløbet en anden gang, men nok ikke i den kommende sæson da der mangler instruktører. 
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www.alleroed-jujitsu.dk 
Hjemmesiden har fåret en mindre justering, men ellers er der ikke sket så meget der. Der er fortsat en 
direkte forbindelse til klubbens Facebook portal, så man med det samme kan se de sidste opdateringer, 
det virker fint. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jens Erik 
 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 
Ad 3. 
Regnskab for 2016: 
Regnskabet blev gennemgået jf. bilag 1. 
 
Ingen spørgsmål, hvorefter regnskabet godkendtes enstemmigt. 
 
Budget for 2017: 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt jf. bilag 1. 
 
Ad 4. 
Bestyrelsen havde foreslået følgende kontingent: 

Rollinger 700,- kr./år 
Juniorer 800,- kr./år  

  Seniorer 950,- kr./år 
  (alle tre beløb er inkl. kontingent til DJU) 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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Ad 5. 
Ingen forslag. 
 
Ad 6. 
Disse blev enstemmigt valgt til bestyrelsen: 

- Claus Jensen 
- Dani Mikkelsen  
- Lasse W. Rasmussen 

 
Som en 3. suppleant valgtes Line Petersen 
 
Ad 7. 
Disse blev valgt: 

Revisor:  Peter Reismer 
Revisor suppleant: Yvonne Jensen 

 
Ad 8. 
Formanden nævnte at det altid har været tradition at bestyrelsen består af medlemmer 
der selv er aktive udøvere i klubben. I flere klubber i det jyske har man indført at 
bestyrelsen består af to aktive udøvere og de resterende er forældre, således at 
bestyrelsesopgaver fordeles på flere hænder. Generalforsamlingen blev spurgt om en 
tilkendegivelse af, om det er noget man skal overveje at indføre i vores klub også.  
Der spørges om det er tiltænkt som en udvidelse af bestyrelsen, eller som at der åbnes 
op for at forældre kan overtage nuværende bestyrelsesposter. Bestyrelsen 
tilkendegiver at det var tiltænkt som at forældre kan overtage poster. 
Det ytres, at det vil være at foretrække, at formand og næstformand er aktive udøvere. 
Enkelte kommentarer går på at det indledningsvis måske vil være en fordel at udvide 
bestyrelsen med et par medlemmer, så der er flere at fordele opgaverne på.  
Der gives udtryk for at man måske skal starte med at få aktiveret forældre, før man 
åbner op for deres indtræden i bestyrelsen (det kan være til hjælp til arrangementer, 
planlægning af kørsel mm.). 
 
Det foreslås at instruktørerne på børneholdet øger informationsflowet til forældrene, 
for at få dem mere involveret i klubben, hvilket forhåbentligt vil medføre øget 
forældreaktivitet. 
Et andet forslag er eksempelvis at lægge måtterne, så forældrene får bedre muligheder 
for at kigge på træningen. 
 
Det foreslås at indføre en vandrepokal for størst fremmøde på børneholdet i stedet for 
at give gavekort eller lignende. 
 
Det kommenteres at nogle arrangementer er sammenfaldende. Formanden forklarer at 
det er fordi der er forskel på målgrupperne til de enkelte arrangementer. 
 
Der opfordres til flere sociale arrangementer. Formanden informerer om at der pt. 
planlægges på to sociale arrangementer. 
 
Det foreslås at klubben får nedsat et decideret festudvalg. Der er flere der ytrer ønske 
om at være interesseret i at indgå i et sådant. 
 
Det foreslås at andre end de højt graduerede forestår undervisning af et 
kvindeselvforsvarshold. 
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Det foreslås at arrangere enkelte weekend træninger kun for klubbens medlemmer, 
hvor det kun er et par timer og ikke et heldagsarrangement. Det kunne eksempelvis 
være to weekendtræninger hvert halve år på søndage fra 10-12.  
 
Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden. 
 
(Referent Casper Schroll) 
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Bilag 1 
 

 
 

Regnskab 2016 
 
 

Budget 2017 



Allerød Ju-Jitsu

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016

Indtægter Budget

Kontingent

     Rollinger 7150 6000

     Børn 23375 19000

     Voksne 10350 10000

     Passive 0

Selvforsvar for kvinder 3600

Allerød ordningen 9900 9900

Deltagerbetaling medlemmer (kursus og lejre) 12400

Deltagerbetaling sommerlejr 10500

Deltagerbetaling (sociale aktiviteter) 0

Betaling af træningshæfter 325

Salg af trøjer 1100 500

Tilbagebetaling fra DJU - Konkurrence-gebyrer. Medlemmer ≤  25 2045

Tilbagebetaling fra DJU - Konkurrence-gebyrer. Medlemmer >  25 1140

Mellemregning DJU 0

Mellemregning - uanbringelig betaling 0

Indtægter i alt 81885 75400

Udgifter

Tilbagebetaling af kontingent

     Rollinger 0

     Børn 0

     Voksne 350

     Passive 0

Mødeudgifter 400 500

Sociale aktiviteter 720 5000

DHL 0 3000

Klubtrøjer 0 0

Sommerlejr 16365 15000

Gæsteinstruktører 1000 2000

Kørsel, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 4877 1500

Kursus og træningslejre egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 13941,67 10000

Kursus og træningslejre, medlemmer 18150,38 10000

Konkurrencegebyrer 7445 4000

Småanskaffelser 7848,39 6000

Træningshæfter 0

Gradueringsdommere, kørsel 1333,87 2000

Abonnementer og kontingenter 1083 1200

Licenser og gradueringsmærker 10140 14000

Porto og gebyrer 345 500

Manglende betaling afholdelse af reaktionsbane 2015 2275

Mellemregning DJU 0

Mellemregning - uanbringelig betaling 0

Udgifter i alt 86274,3 74700,0

Aktiver

Bankkonto pr. 1. januar 2016 46095,68

Bankkonto pr. 31. december 2016 41706,37

Gæld 0

Tilgodehavender 0

30000



Allerød Ju-Jitsu

Forslag budget 2017

Indtægter

Kontingent

     Rollinger 7500

     Børn 25000

     Voksne 11500

     Passive 0

Betaling - Selvforsvar for kvinder 0

Allerød ordningen 12600

Deltagerbetaling (kursus og lejre) 20000

Deltagerbetaling sommerlejr 20000

Deltagerbetaling (sociale aktiviteter) 0

Betaling af træningshæfter 300

Salg af trøjer 500

Indtægter i alt 97400

Udgifter

Mødeudgifter 800

Sociale aktiviteter 2000

DHL 3000

Klubtrøjer 0

Sommerlejr 16000

Gæsteinstruktører 2000

Kørsel, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 5000

Kursus og træningslejre egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 14000

Kursus og træningslejre, medlemmer 18000

Konkurrencegebyrer 7500

Småanskaffelser 6000

Træningshæfter 0

Gradueringsdommere, kørsel 1400

Abonnementer og kontingenter 1100

Licenser og gradueringsmærker 14000

Porto og gebyrer 500

Udgifter i alt 91300

Resultat 6100


