Generalforsamling i Viby Jujitsu afholdt mandag d. 22. februar 2016,
hos Ole Larsen - Elisevej 2, Dåstrup
1. Velkomst ved Ole Larsen
2. Dirigent, Inga Skjærris Nielsen blev valgt
3. Formandens årsberetning;
Ole aflagde mundtlig beretning, om hvad der er sket i klubben i 2015.
Se efterfølgende bilag.
4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt, men der var dog spørgsmål til nogle af
indtægterne.
5. Indkomne forslag; Ingen forslag
6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:
a. Kasserer VALG til Michael G. Andersen for 2 år.
b. Bestyrelsesmedlem VALG til Kim Larsen for 2 år.
c. Suppleant til bestyrelsen, VALG til Ivan Mott for 1 år.
7. Følgende blev valgt til repræsentantskab samt suppleanter. Onsdag d. 27. april kl. 18:00
Formand Ole Larsen, kasserer Michael G. Andersen er født medlemmer.
a. Medlem til repræsentantskabet VALG til René Hemmingsen.
b. Suppleant til repræsentantskabet VALG til Kim Larsen.
8. Eventuelt;
 Søndag d. 13. marts afholdes der Kidz Sport Awards i Viby hallen. I den forbindelse
skal der bruges hjælper. Jujitsu melder tilbage om vi har mulighed for, at hjælpe.
 D. 5. november afholdes der oktoberfest i Viby hallen. I den forbindelse skal der
bruges hjælper til bl.a. borddækning. Camilla Mai Lauritzen og Morten Larsen vil
gerne hjælpe med dette.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Den 27. februar 2016 / for referatets rigtighed, Camilla Mai Lauritzen

Bilag 1

Jujitsu Årsberetning 2015

På børneholdet er der 17 medlemmer og på voksenholdet 13 medlemmer i alt.
Vi startede året med julefrokost. Så har jeg deltaget i natsjov 8 gange i løbet af året. Udover det har
jeg siddet i indgangen til fastelavnsfesten. I uge 8 har vi haft bowling med børneholdet. Til
gymnastikopvisningen har jeg været med til, at slæbe redskaber. I maj havde klubben 40 års
jubilæum, som vi fejrede i Viby Cafeteria med thai mad. I juni havde vi gradueringer for børn og
voksne, hvor alle bestod. Særligt at bemærke, så bestod Preben med det sorte bælte. Så har vi i
sommeren 2015 været i Lalandia med voksenholdet og de børn der skulle op på voksenholdet efter
sommerferien. Vi har herudover delt brochurer ud til høstfesten, om vores aktiviteter i jujitsu. I uge
42 var det voksenholdets tur til bowling. Juletræsfesten er også en af de faste begivenheder i
idrætsforeningen, som vi igennem mange år har været faste deltagere i. I december har vi altid haft
et julearrangement for børneholdet, hvor der altid er stor tilslutning fra både børn og voksne,
traktement er gløgg og æbleskiver, godteposer og sodavand som altid er et stort hit.
Med venlig hilsen
Ole Larsen
Formand Jujitsu

