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HJJK – Generalforsamling den 1. marts 2018 
 
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.  
 
Følgende blev kommenteret/præciseret: 

- I forbindelse med nye lokaler skal vi aftale med kommunen hvad der 
bevares (bomme, spejle etc.) i salen. Det er meget vigtigt, at vi får 
brugbare træningstider hvis der er andre klubber, som også skal benytte 
den nye kampsportssal. 

- Judo havde ikke haft deltagere på sommerlejr men der var holdt 
sommerafslutning. 

- Camilla og Thomas oplyste, at Yawara (Rødovre) har været meget 
hjælpsomme i forbindelse med at videreføre jiu-jitsu-holdet om tirsdagen. 
 

Beretningen blev vedtaget. 
 
 
Ad 3 - Kassereren forelægger det reviderede regnskab: 
Dorthe Nielsen gennemgik regnskabet for 2017: 
 

- Hun understregede, at indtægter ”snyder” da vores kontobeholdning er 
opført som indtægt i forbindelse med overgang til vores nye 
foreningskonto. 

 
- Samlet har der været et underskud på ca. 6.000 kr. i 2017 hvilket der også 

var budgetteret med.  
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- Vi nåede ikke at søge aktivitetstilskud i 2017 da reglerne var ændret for 
dette. Det er en del af forklaringen på underskuddet. Men vi må ikke 
basere budget/regnskab på at vi får tilskud. Budgettet skal hvile i sig selv. 
 

- Trænergodtgørelser forventes at falde i 2018 da flere har frasagt sig 
dette.  

 
- Begge revisorer har bemærket, at der mangler bilag for indbetalinger til 

DJU (fx licenser) så vi kan ikke se hvem der specifikt er betalt licenser for. 
Dorthe har efterspurgt bilag fra den forrige kasserer uden held. 

 
- Falck-abonnement opsiges i 2018. Aktion Dorthe 

 
- Judo-licenser (hvem skal egentlig have) skal drøftes på bestyrelsesmøde. 

 
Regnskabet for 2017 blev godkendt med ovenstående bemærkninger. 
 
 
Dorthe Nielsen fremlagde forslag til budget for 2018: 

- Budgettet er baseret på en kontingentstigning til 220kr/kvartalet. 
 

- Der er i trænergodtgørelser budgetteret med en ekstra træner. 
 

- Der er afsat 30.000kr. til omkostninger i forbindelse med flytning til nye 
lokaler. Det kan være nye møbler, maling, flyers til reklame osv.  
 

- Der er kun budgetteret med én judoovernatning. 
 

- Der er budgetteret med 7.000kr. til fightclub. Det blev drøftet at bruge 
disse penge med et bredere sigte i forbindelse med flytningen. 
 

- Samlet betyder budget for 2018 et træk på 50.000 kr. på vores formue. 
 
Det blev aftalt, at bestyrelsen skal drøfte hvem der skal have judo-licenser og 
have stor fokus på omkostninger i forbindelse med flytning. 
Kontingent blev drøftet under punkt 4. 
 
Med overstående bemærkninger blev budget for 2018 vedtaget. 
 
 
 
Ad 4 - Behandling af indkomne forslag: 
 
Der var fra bestyrelsen stillet forslag om stigning af kontingent. Det blev vedtaget 
at kontingent for A-medlemmer stiger til 250 kr. i kvartalet og at B-medlemskab 
forbliver uændret (50 kr./kvartal). Ændringen træder i kraft pr. 1. maj 2018 
således at medlemmer der opkræves kontingent FØR 1. maj betaler 195 kr. og 
medlemmer, der opkræves kontingent EFTER 1. maj betaler 250 kr. Det er alt for 
administrativt bøvlet at lave en forholdsmæssig regulering. 
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Kontingentændringen kommunikeres på hjemmeside (aktion Michael/HC) og på 
Facebook (aktion Martin) 
 
 
Der var ikke flere forslag. 
 
Ad 5 - Valg til bestyrelsen: 
Dorthe Nielsen blev genvalgt som kasserer med varsel om at fratræde med 
udgangen af 2018. 
Bjarne Blichfeldt og Hans-Christian Slotved blev genvalgt. 
Bestyrelsen for 2018/2019 er således: 
Titel Navn På valg 

Formand Martin Olsen 2019 

Kasserer Dorthe Nielsen 2020 

1. Træningsudvalgsmedlem - 

Jiu-jitsu 

Camilla Allerup Tilgaard 2019 

2. Træningsudvalgsmedlem - 

Aikido 

Bjarne Blichfeldt 2020 

3. Træningsudvalgsmedlem - 

Judo 

Hans-Christian Slotved 2020 

1. Revisor Thomas Lüchau 2019 

2. Revisor Ingelise Bendsen 2020 

1. Suppleant Michael Betzer 2019 

2. Suppleant Ledig 2019 

  

 
 
Ad 6 – Eventuelt: 
 
Ansøgning til aktivitetstilskud skal indsendes inden 18. marts. Aktion Martin 
 
 
 
Slut på referat. 
 
 
Mvh Martin Olsen 
Formand, HJJK 
 
 
 


