Referat fra Generalforsamling
Viby Jujitsu
tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 19.00
hos Ole Larsen - Elisevej 2, Dåstrup
Velkomst v/formanden Ole Larsen som forslog Kim til punkt.1
1. Valg af dirigent , det blev Kim.
2. Formandens årsberetning, vedhæftet på skrift, Godkendt
3. Godkendelse af regnskabet v/kassereren (Michael G. Andersen) Efter kort gennemgang og en
beholdning på ca.60.000 Dkr. Blev regnskabet og alle udgifter godkendt med stående
aplavs!!
4. Behandling af indkomne forslag, ingen forslag var fremsendt.
5. Valg til bestyrelsen
Formanden Ole Larsen, sekretæren Ivan Mott og
bestyrelsesmedlem Camilla Lauritzen var på valg. Blev alle genvalg for 2 år
Suppleant til bestyrelsen – for 1 år, Kim valgt endnu engang til.
6. Valg til repræsentantskab samt suppleanter hertil
Formand Ole Larsen og kasserer Michael G. Andersen er født medlemmer
Medlem til repræsentantskabet Camila blev valgt, men deltager kun måske.
7. Suppleant til repræsentantskabet ingen valgt!!
8. Eventuelt, det blev besluttet at indkøbe flere nye måtter
9. og evt. Flyve til Lalandia, det var en vits!

Den 29. marts 2011 / Sekretær Ivan Mott
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Årsberetning Ju-Jitsu 2010

Ju-Jitsu holdene er vokset siden sidste sæson, der er stadig nye børn der gerne vil gå til
Ju-Jistu, så vi er helt oppe på at have 36 på børneholdet og 14 på voksenholdet.
Vi startede som sædvanlig året med at holde en festlig og sjov julefrokost.
Herefter deltog vi traditionen tro med at være medarrangør af den årlige fastelavnsfest i
idrætsforeningen.
I Viby blev der arrangeret en sundhedsweekend hvor vi lavede opvisning.
I Marts måned stillede vi op til at slæbe redskaber til gymnastikopvisningen i
idrætsforeningen.
Vi har taget et par nye med, så vi ca. 4 gange om måneden dækker cafeteriavagterne,
som resulterer i et pænt tilskud til Ju-Jitsu.
De fleste fredage i løbet af året hvor der har været holdt natsjov for børn og unge, har JuJitsu også deltaget med 1 til 2 personer.
I slutningen af sæsonen var børn og voksne til graduering og alle bestod.
I december havde vi som altid en hyggelige juleafslutning med børn og forældre fra
børneholdet, som blev trakteret med sodavand, gløgg og æbleskiver.
Juletræsfesten i idrætsforeningen er også en af de fast tilbagevendende begivenheder i
idrætsforeningen som vi deltager i.

Med venlig hilsen
Ole Larsen
Formand Ju-.Jitsu
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