Generalforsamling søndag den 1. marts 2020
Tilstedeværende:
Kenneth Jensen, Daniel Vensild, Bjarne Simonsen, Heidi Gleerup, Lone Bæk Olsen, Thomas
Rosager, Carsten P Andersen, Lennarth Overgaard Jensen, Daniel Worninger, Kurt Kristensen,
Jimmy Knudsen, John Kristensen, Frank Pedersen, Simon Lund, Jonas Kring
1) Valg af dirigent og referent: Lennarth Overgaard Jensen og Daniel Worninger
2) Kontrol af stemmer: Der var ni klubber tilstede og derfor 9 stemmeberettigede
3) Formandens beretning: Næstformand oplæste formandens beretning. Derefter
beretningerne fra de forskellige udvalg
4) Fremlæggelse af revideret regnskab: Kassereren fremlægger regnskabet for 2019
5) Fremlæggelse af budgettet: Kassereren fremlægger budgettet for 2020
6) Fastlæggelse af gebyrer: Samme som sidste år.
7) Indkomne forslag: Ingen rettidige indkomne forslag at behandle
8) Valg af poster: Næstformand: Thomas Rosager blev valgt
Kasserer: Bjarne Simonsen blev genvalgt
Formand for Koordineringsudvalget: Holger Madsen blev genvalgt
Formand for Uddannelsesudvalget: Jimmy Knudsen blev genvalgt
9)
Revisor-1: Carsten P Andersen blev genvalgt.
10) Evt.
a) Årets Jiu Jitsuka: Der var valgt at ære tre personer i år. Nemlig Frank Pedersen,
Bjarne Simonsen og John Kristensen
b) Beretninger fra klubberne:
i)
NAJJ: John fortæller om fremgang i klubben og en flot 2. Dan-graduering
ii)
Vejle: Jonas fortæller at de har kunne mærke fremgang pga.
judo-afdelingens store succes med stævner og konkurrencer.
iii)
Herning: Kurt fortæller om lidt udfordringer med fremgang på
seniorholdet.
iv)
Oksbøl: Daniel fortæller at det går godt med klubben.
v)
Odense: Kenneth fortæller at der har været et stort at fylde ud efter Peter
Torsbjergs for tidlige bortgang. Men der er så småt begyndt at være en
normal hverdag igen.
vi)
Grej-Dalens: Bjarne fortæller at hans klub trives stille og roligt.
vii)
Næstved: Heidi nævner at de vækster igen. Både på junior-, men også
seniorholdet.
viii)
Tønder: Carsten fortæller at der er lukket for tilgang, mens de forsøger at
lede efter nye lokaler.
ix)
Frederikshavn: Lennarth nævner at klubben fylder 60 år i år, men også at
jiu jitsu-afdelingen var tæt på at lukke. Heldigvis er udviklingen ved at
vende til det positive.
c) Næste generalforsamling: Søndag den 7. marts i Nørre Aaby

d) Sommerlejr 2020: Tønder er i spil som vært.

