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HJJK – Generalforsamling den 6. april 2017 
 
Referat 
 
 
Udsendt dagsorden: 
1. Valg af dirigent.  

2. Formand aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Eventuelt. 

 
Ad 1 – Valg af dirigent: 
Martin Olsen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovlig 
og korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
Ad 2 – Formand aflægger beretning: 
Martin Olsen gennemgik den udsendte beretning.  
 
Det ser ud til at medlemsantal er højere end reelt.  
 
Omkring træninsgtider blev det bemærket at Hvidovre Privatskole flytter fra 
Sønderkær i 2018. Det vides ikke pt. om det betyder noget i forhold til Hapkido. 
 
Judo havde ikke holdt sommerfest.  
 
Jiu-jitsu træner også torsdage. 
 
Beretningen blev vedtaget. 
 
Ad 3 - Kassereren forelægger det reviderede regnskab: 
Dorthe Nielsen gennemgik regnskabet. 
 
Der er indtægter fra 2016, som først er kommet med i 2017 regnskabet. Og 
tilsvarende er der udgifter i 2017, som først kommer med i 2018-regnskabet. Det 
blev vedtaget, at der skal gøres en bemærkning om dette i regnskabet. Aktion 
Dorthe. 
 
Der er udgifter til et Falck-abonnement, som det er uklart hvad dækker. Det skal 
undersøges hvad det dækker og om vi skal bevare abonnementet. Aktion Dorthe. 
 
Der skal aftales en procedure for at tjekke om alle aktive medlemmer betaler 
kontingent og at in-aktive/udmeldte medlemmer slettes eller inaktives i 
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medlemsoversigten. Vi betaler judo-licens for alle, som er registreret som 
medlemmer. Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
Regnskabet blev godkendt med ovenstående bemærkninger. 
 
Det blev oplyst, at der er kommet nye regler for bestyrelses- og revisorarbejde. 
Dette skal vi undersøge. 
 
Dorthe Nielsen fremlagde forslag til budget for 2018. Budgettet indeholder et 
underskud hvilket er i overensstemmelse med tidligere beslutning om at 
nedbringe klubbens formue. Underskuddet skyldes også ændrede regler fra 
kommunen i forhold til at søge aktivitetstilskud, hvilke ikke har været muligt for 
2017. Det blev vedtaget at arbejde for at reducere underskuddet i 2017 og at 
arbejde med en balanceret budget i 2018 og at søge aktivitetstilskud i 2018. 
 
 
Ad 4 - Behandling af indkomne forslag: 
 
Forslaget om ændring af vedtægternes §6 blev vedtaget. Martin Olsen reviderer 
vedtægterne så bestyrelsen kan underskrive dem på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Ad 5 - Valg til bestyrelsen: 
Martin Olsen blev genvalgt som formand. 
Camilla Allerup Tilgaard blev valgt som 1. træningsudvalgsmedlem (jiu-jitsu). 
Thomas Lüchau blev genvalgt som 1. revisor. 
Der var ingen kandidater til 2. revisor og til 2. suppleant. Det blev vedtaget at 
arbejde videre på at få besat posterne. 
Bestyrelsen for 2017/2018 er således: 
Titel Navn På valg 

Formand Martin Olsen 2019 

Kasserer Dorthe Nielsen 2018 

1. Træningsudvalgsmedlem - 

Jiu-jitsu 

Camilla Allerup Tilgaard 2019 

2. Træningsudvalgsmedlem - 

Aikido 

Bjarne Blichfeldt 2018 

3. Træningsudvalgsmedlem - 

Judo 

Hans-Christian Slotved 2018 

1. Revisor Thomas Lüchau 2019 

2. Revisor Ledig 2018 

1. Suppleant Michael Betzer 2018 

2.Suppleant Ledig 2018 
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Ad 6 – Eventuelt: 
 
Ikke nogen punkter. 
 
 
 
Slut på referat. 
 
 
Mvh Martin Olsen 
Formand, HJJK 
 
 
 


