HJJK – Generalforsamling 14. april 2016:
Formandens beretning:
Medlemmer:
Judo, ju-jitsu

Mand Kvinde

0 - 12 år

29

4

13 - 18 år

9

3

19 - 24 år

1

0

25 - 59 år

17

9

60 år og derover

1

0

Samlet antal fordelt på køn

57

16

Samlet antal medlemmer for aktivitet

73

Best., ledere og instr 0-24 år

3

Best.,ledere og instr. 25 år og derover

3

Ju-Jitsu

2

Spørgsmål fra kommunentr>
Antal betalende medlemmer 0-24 år bosat i kommunen? 43
Samlet antal medlemmer for foreningen 76

Bestyrelsen:
Da Thore Wienike havde fået nyt job i udlandet blev han erstattet i bestyrelsen af
Hans-Christian Slotved ved bestyrelsesmøde d. 2015-12-15. Ved samme lejlighed
blev Michael Bentzer valgt ind i bestyrelsen som suppleant.

Lokaler:
Det er fortsat ikke afklaret hvad der skal ske med Strandmarkens Fritidscenter.
Hvidovre Kommune arbejder på flere forskellige scenarier. Både nedrivning og
istandsættelse. Bestyrelsen i HJJK har besluttet at starte en dialog med
kommunen for at afklare om vi kan finde bedre egene og mere permanente
faciliteter et andet sted i kommunen.
Hvidovre Kommune har fået udarbejdet en ”Helhedsplan for Idrætsområdet”,
som anbefaler etablering af et kampsportscenter. HJJK har indsendt høringssvar i
januar 2016.
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Træningstider:
I princippet ingen ændringer. Pt. bliver Hapkido på Sønderkær Skolen.
Sommerfest:
Judo-holdene afholdt sommerfest i juli 2015 og juleafslutning i december 2015.
Aikido:
Ingen medlemsbevægelse i aikido. Ca. 3-5 udøvere.
Aikido passer sig selv og søger ikke nye medlemmer.
Jiu-jitsu:
Ca. 4-5 udøvere.
Pt. trænes kun tirsdage.
Judo:
Thomas Lüchau har overtaget Thores torsdagshold.
Der er pænt fyldt op på holdene.
Der er en del aktivitet ud af huset. Der har været deltagelse på sommerlejr og til
turneringer.
Judofitness:
Dette hold (torsdagen) er pt. ikke aktivt. Thomas Lüchau har overvejet at starte
det op igen.

(slut på beretning)
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