
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 
I 

Allerød Ju-Jitsu 
 

Onsdag den 21. marts 2018 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: 

Formand: Jens Erik Rasmussen (Villig til genvalg) 
Sekretær: Casper Schroll (Villig til genvalg) 
Suppleant: Casper Bonvang (Villig til genvalg) 
Suppleant: Line Petersen (Villig til genvalg) 
Suppleant: Simon Gregersen  

  
 Der foreslås genvalg af de første fire. 
 
7. Valg af revisor og revisor suppleant. 

 
Bestyrelsen foreslår: 
Revisor: Peter Reismer  
Revisor suppleant: Yvonne Jensen  

 
8. Eventuelt. 



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 15, 14 stemmeberettigede, ingen med fuldmagt. 
 
Ad 2. 
Bestyrelsens beretning for 2017. 
 
Siden sidst 
Endnu en sæson er gået siden vores sidste generalforsamling, og igen skal der skrives en beretning om 
året der er gået. Nok en gang vil det være med næsten de samme overskrifter over de forskellige afsnit, 
dog har der sneget sig et nyt begreb ind i beretningen i år: ROLLING CUP. Det er meget glædeligt 
synes jeg. 
 
Vi valgte at ”tvangsflytte” en gruppe af de ældste fra børneholdet op til voksenholdet, da de var blevet 
for store til børneholdet. 
For dem betyder det et ændret træningstidspunkt og også en anden træningsform, hvor det har været 
nødvendigt at træne mere seriøst og målrettet. Det har desværre betydet at vi har mistet nogle stykker og 
det er kedeligt men nok uundgåeligt.  
 
Selvom klubben samlet set kører fint og vi ikke har store problemer, så har vi alligevel sagt ja til et 
tilbud fra DJU´s breddekonsulent om at komme på besøg ved nogle af vores bestyrelsesmøder. Forløbet 
er ikke færdigt, men jeg tror der er bred enighed om, at det har været godt. 
På det første møde vi havde med Karina, talte vi om der var akutte problemer i klubben der skulle løses, 
men det havde vi ikke. Så talte vi om klubbens procedurer, rutiner og opgavefordeling, men her fandt 
hun heller ikke meget hun vil anbefale at vi ændrer. Der kom dog flere gode ideer som vi har overvejet. 
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt suppleanterne fik lejlighed til at fortælle om deres oplevelse af 
bestyrelsesarbejdet.  
Selvom vi nok har haft den oplevelse, at det gik da meget godt, så kom der trods alt forskellige emner 
på bordet. Det har efterfølgende resulteret i nogle mindre ændringer i bestyrelsesarbejdet. 
Så vi kan vel sige at klubben har fået et ”helbredstjek” og vi har fået konstateret, at det alt i alt ikke er 
så ringe. 
Det næste trin i samarbejdet med Karina, bliver et forløb, hvor vi vil se på klubbens fremtid. 
Hvor er klubben om 5-10 år.  
Det bliver blandt andet noget om mål, visioner og sikkert mange flere emner. 
Vores plan er, at vi vil starte processen i bestyrelsen sammen med suppleanterne og så vil vi 
senere fremlægge et oplæg for hele klubben. Det vil nok ske på generalforsamlingen til 
næste år.  
 
Lidt om dagligdagen i klubben 
For rollingerne er der ikke sket så meget, der er et godt og stabilt fremmøde, men der kunne godt være 
plads til 3-4 stykker mere. Jeg har en gang imellem en rigtig god hjælp af Vibke, der er mor til en af 
drengene og det giver nogle gode muligheder for at tilpasse træningen. 
På børneholdet var der ikke mange børn tilbage lige ved sæsonstarten, men Calle og Line har lavet et 
rigtig godt arbejde og antallet af børn stiger stille og roligt. 



  

 
 
For voksenholdet har vi nu en rigtig god flok, med et fremmøde der normalt er på mere end 15 og ofte 
er vi også over 20 personer til træning.  
Det er denne gang Claus og Dani der har lavet træningsplanen og Dani og jeg har delt undervisningen. 
Vi har indtil nu trænet i en stor flok, men da der er forholdsvis stor spredning på bæltefarven er der også 
forskel i det der skal vises til graduering. Vi har derfor delt op i to grupper når det har været muligt.  
 
Combat Camp Sweden 
Selvom lejren startede meget tæt på nytår, var vi omkring 10 personer der tog afsted. Et par stykker 
startede allerede om fredagen, men de fleste tog først afsted lørdag morgen.  
For første gang havde vi besluttet at overnatte på hotel. Det er ikke så hyggeligt som de gange hvor vi 
har overnattet i hytter på et vandrehjem, men meget nemmere. Det er også blevet lidt dyrere da vi nu 
ikke selv kan stå for maden. 



  

 
 
Børnelejr i Bjert 
Efter et par års pause havde vi igen lyst til at tage til børnelejr i Bjert, men der var desværre ikke 
tilmeldinger nok til at vi ville tage afsted.  
Når det er et par år siden vi har været afsted, så er det ofte svært at få startet en ”ny tradition” da der 
ikke er børn der har prøvet det og som kan trække de øvrige med. 
 
Nippon Cup. 
Igen i år lå første runde af Nippon Cup i september og det er for tidligt til at vi kan være klar. Men ved 
anden og tredje runde havde vi deltagere med. Vi kan ikke stille med samme antal kæmpere som 
tidligere, da der ikke er så mange der fighter for tiden. Det er lidt ærgerligt, specielt når Calle har lagt et 
stort arbejde i at træne den gruppe af medlemmer. 
 



  

 
   
Rolling Cup 
For første gang i klubbens historie har vi haft børn med ved Rolling Cup, som er et hyggeligt stævne 
hvor børn på maksimum 10 år konkurrerer i gulvkamp.  
Både børn og forældre har haft nogle hyggelige formiddage og det er rart at se den entusiasme som 
både børn og voksne lægger for dagen. Klubben har haft så mange medaljer med hjem, at det vil være 
for voldsomt at nævne dem alle her, så vi siger bare til lykke til alle og håber der kommer flere ved de 
næste stævner. 
 

  

 
 



 
Reaktionsbanemesterskaberne 
Reaktionsbanemesterskaberne bliv afholdt i første weekend i maj måned helt som sædvanligt og denne 
gang var det Holbæk der var værtsklub. Der var ikke voldsomt mange deltagere men dog nok til at 
klasserne kunne afvikles som planlagt. Banen var lagt i de grønne områder der omgiver den lille skole i 
Sønder Jernløse og det var helt ideelle forhold. 
Klubben fik 4 medaljer. Bronze til Calle, sølv til Wilfred og guld til Line og Lasse. Stort tillykke til 
dem. 
    

  

 
 
Sommerlejr. 
2017 udgaven af sommerlejren var placeret i Rødby på den lokale idrætsefterskole og forløb uden 
problemer. Unionen havde nok en gang planlagt fælles bustransport, så de af klubbens medlemmer der 
ikke kørte selv blev samlet op her i Allerød og leveret tilbage igen. Der var stor tilfredshed med lejren 
og klubben er klar igen til dette års lejr der kommer til at foregå i Skovlunde. 



  

 
 
Graduering. 
For rolling holdet foregik det onsdag den 17. maj med Dani som dommer. Vi valgte igen at lave deres 
graduering som en massegraduering hvor alle viser den samme teknik og gentager den indtil dommeren 
har set alle. Rollingerne gjorde deres bedste og det forløb stille og roligt. 
Graduering for klubbens øvrige medlemmer foregik i første uge af juni. Vi havde igen 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/strandtræning  
Årets sommerfest/hyggeaften løb desværre lidt ud i sandet og blev ikke til noget hvilket vi er kede af, 
da det er vigtigt at holde liv i de sociale arrangementer. 
Der var også planlagt en aftentræning på stranden i ugen efter gradueringen, men både om mandagen og 
den alternative dag om onsdagen væltede regnen ned, så det blev heller ikke til noget. 
 
Selvforsvar for kvinder 
Det specielle hold for kvinder som vi har haft i de to foregående sæsoner havde vi ikke planlagt i denne 
sæson, da der ikke har været instruktørkapacitet til det. Alligevel kom der to piger der ville have lidt 
selvforsvarstræning inden de skulle på en jordomrejse. Da Peter gik med en lidt skadet skulder hjalp 
han med pigerne og så kom det til at hænge sammen trods alt. 
 
www.alleroed-jujitsu.dk 
Hjemmesiden har fået en mindre justering, men ellers er der ikke sket så meget i år. Det er aftalt at 
instruktørprofilerne skal opdateres og der vil også komme en ny formular til brug for tilmelding til 
arrangementer. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jens Erik 
 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 
Ad 3. 
Regnskab for 2017: 
Regnskabet blev gennemgået jf. bilag 1. 
 
Ingen spørgsmål, hvorefter regnskabet godkendtes enstemmigt. 
 
Budget for 2018: 
 
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. 
 
Ad 5. 
Ingen forslag. 
 
Ad 6. 
Disse blev enstemmigt valgt til bestyrelsen: 

- Jens Erik Rasmussen 
- Casper Schroll 
- Casper Bonvang 
- Line Petersen 
 

Ad 7. 
Disse blev valgt: 

Revisor:  Peter Reismer 



Revisor suppleant: Yvonne Jensen 
 
Ad 8. 
Lasse spørger om der er generel stemning for at vi undersøger mulighederne for at 
bruge Holdsport.dk. Fordele og ulemper diskuteres. Bestyrelsen undersøger videre. 
 
Det diskuteres hvad vi kan gøre for at skaffe og fastholde nye medlemmer. Line 
foreslår bl.a. at få avisen til at skrive nogle artikler når vi har foretaget os noget i 
klubben og evt. lave en klubvideo der kan deles.  
Der tales også om at inddrage lokale firmaer, eksempelvis ved at de kan give 
sponsorater og deres navne kan stå på en sponsor tavle der står fremme ved træning 
 
Det forespørges om der er nogen der kunne tænke sig at hjælpe til, hvis vi fandt på at 
deltage i aktiv fritid.  
 
Det foreslås at der laves interview med eksempelvis to medlemmer i hver bæltefarve, 
som kan bruges som reklamemateriale. Det vil være med til at vise at det er en sport 
der kan trænes af alle og ikke kun brun- og sortbælter. 
 
Det nævnes også at man kan tage ud på skoler for at promovere sporten/klubben. 
Der tales om hvad der kan være med til at fastholde nye medlemmer. Det nævnes bl.a. 
at man som ny skal føle sig sikker og ikke risikere at komme til skade. Der skal også 
være tid til at lære teknikkerne ordentlig, så man opnår tilfredsstillelsen af at kunne 
finde ud af det. 
Der opfordres også til at repetere teknikkerne mest muligt (på forskellige måder), uden 
at det bliver terpning. Det er også væsentligt at man træner med nogen på nogenlunde 
samme niveau. 
 
Der opfordres til at afholde nogle konkrete træninger, specifikt minded på graduering. 
Fredage bliver en mulighed, hvor Jens Erik vil være til stede på måtten (ikke decideret 
undervisning, men vil kunne besvare spørgsmål og give gode råd). Der må også meget 
gerne være en generalprøve, hvor man har mulighed for at komme hele pensum 
igennem kort før gradueringen).  
 
Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden. 
 
(Referent Casper Schroll) 
 
 
Kommentar: 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

- Formand:  Jens Erik Rasmussen 
- Næstformand:  Claus Jensen 
- Kasserer:  Dani Mikkelsen 
- Sekretær:  Casper Schroll 
- Bestyrelsesmedlem: Lasse W. Rasmussen 

 
 
 
 

  
 



Bilag 1 
 

 
 

Regnskab 2017 
 
 

Budget 2018 
 



Allerød Ju-Jitsu

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Indtægter Budget

Kontingent

     Rollingehold 7575 7500

     Børnehold 13525 25000

     Voksenhold 22500 11500

     Passive 0 0

Selvforsvar for kvinder 900 0

Allerød ordningen 12600 12600

Deltagerbetaling konkurrencegebyrer (Fighting og reaktionsbane) 3150

Deltagerbetaling kurser 0

Deltagerbetaling træningslejre 14137

Deltagerbetaling (sociale aktiviteter) 0 0

Betaling af træningshæfter 600 300

Salg af trøjer 0 500

Tilbagebetaling DJU/Sverige - Konkurrence/lejr/kurser. 0

Mellemregning - uanbringelig betaling 0

Indtægter i alt 74987,00 97400

Udgifter

Tilbagebetaling af kontingent

     Rollingehold 0

     Børnehold 0

     Voksenhold 0

     Passive 0

Konkurrencegebyrer (Fighting og reaktionsbane) 5595 7500

Kurser, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 5243,61

Kurser, medlemmer 200

Træningslejre, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 6648,46

Træningslejre, medlemmer 24526,72

Gæsteinstruktører 0 2000

Mødeudgifter 747,75 800

Sociale aktiviteter 898,32 2000

DHL 0 3000

Klubtrøjer 0 0

Småanskaffelser 1161,65 6000

Træningshæfter 0 0

Gradueringsdommere, kørsel 1311,9 1400

Kørsel, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 0 5000

Abonnementer og kontingenter 1281,21 1100

Licenser og gradueringsmærker 11662,5 14000

Porto og gebyrer 420 500

Mellemregning - uanbringelig betaling 0

Udgifter i alt 59697,12 91300,0

Aktiver

Bankkonto pr. 1. januar 2017 41706,37

Bankkonto pr. 31. december 2017 56996,25

Gæld 0

Tilgodehavender 0

40000

48000

17287

36618,79



Allerød Ju-Jitsu
Forslag budget 2018

Indtægter

Kontingent

     Rollinger 7600

     Børn 14000

     Voksne 23000

     Passive 0

Betaling - Selvforsvar for kvinder 0

Allerød ordningen 12300

Deltagerbetaling konkurrencegebyrer (Fighting og reaktionsbane) 3000

Deltagerbetaling (kurser og træningslejre) 30000

Deltagerbetaling (sociale aktiviteter) 0

Betaling af træningshæfter 600

Salg af trøjer 500

Indtægter i alt 91000

Udgifter

Konkurrencegebyrer (Fighting og reaktionsbane) 7500

Kurser og træningslejre, medlemmer 30000

Kursus og træningslejre egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 18000

Sociale aktiviteter 2000

Træningshæfter 0

Klubtrøjer 0

Mødeudgifter 1200

DHL 3000

Gæsteinstruktører 1500

Kørsel, egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer 1500

Småanskaffelser 2500

Gradueringsdommere, kørsel 1400

Abonnementer og kontingenter 1500

Licenser og gradueringsmærker 15000

Porto og gebyrer 500

Udgifter i alt 85600

Resultat 5400


