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Referat - Generalforsamling i Herlev Ju-Jutsu & Aikido 

Sted: Skinderskovhallen, Klublokalet, 1. sal. 

Tidspunkt: 10. november 2015 20:30-22:00 

Dagsorden og referat: 

1. Valg af dirigent og referent 

• Jan Molzen blev valgt som dirigent og Christian Koerner blev valgt som referent 

2. Formandens beretning 

• Martin Hyldtoft fremlagde som formand beretningen (bilag 1). Efter 

fremlæggelsen delte Martin en gave ud til bestyrelsesmedlemmerne, og 

beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

3. Udvalgsberetninger 

• Aikido 

- Kathrine fremlagde og have medlemmerne fra aktivitetsudvalget Jan Molzen 
og Søren Elster med, mens Morten Hansen er på ferie i USA. 

- 2014 var et godt år for Aikido med masser af nye medlemmer og aktiviteter 

- Klubben deltog derudover i mange træningslejre, herunder flere gange i 
Hamborg og Berlin, samt arrangerede landslejren på Bosei. 

- Udvalget har mødtes regelmæssigt i løbet af året særligt med hensyn til 
planlægning af de forskellige arrangementer. 

- Det er dog vigtig er at holde fast i ”de ældre”, hvor der har været vigende 
deltagelse, så dette vil være et fokus fremadrettet. De unge og vedvarende 
deltagelse af nye medlemmer er dog med til at opveje dette og skal 
fastholdes. 

• Ju-Jutsu 

- Simon Grützmeier fremlagde at 2014 var præget af stabilt og talrigt fremmøde 

fra medlemmer året igennem, men af manglende organisatorisk kræfter efter 

at 3 ud af 4 trænere var stoppet sommeren før. Dette indebar at der kun var 

én træner til rådighed til samtlige hold, hjulpet af Nicki Nissen som 

assistenttræner på U14. Af samme årsag blev U10 holdet slået sammen U14 

holdet for at køre som ét samlet hold, således at der kørte 2 hold frem 3 i 

løbet af en træningsaften. Et format der har fungeret rigtigt godt og som 

klubben fortsat benytter. 
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- På trods af førnævnte vanskeligheder præsterede klubben flot ved at deltage i 

både Combat Camp Sweden i starten af året og DJUs sommerlejr i juli samt 

at have deltagere til både DM og flere Nippon Cups i både Ungdom-, aspirant- 

og senior-klasserne. Til konkurrencer blev der opnået fornemme resultater, 

det kan bl.a. nævnes at Jesper Kilbak vandt både DM og Nippon Cup, og 

brødrene Frederic Darholt (aspirant) og Tobias Darholt (ungdom) vandt hhv 

sølv og gulv til Nippon Cup. 

- Klubben fortsætter i 2015 med gode forudsætninger både på den 
organisatoriske og sportslige side. Godt hjulpet på vej af Jesper Kilbak som er 
trådt til som en fast træner, og ved at Frederic Darholt blev udtaget til 
landsholdet der skulle til Athen til EM (men desværre måtte aflyse pga. skade) 
og dermed har kunne hente erfaringer hjem til klubben fra træning med 
landets bedste kæmpere. 

4. Forelæggelse af regnskab 

• Tim Jensen fremlagde som kassér regnskabet (bilag 2), og bemærkede heritl at 

den store omsætning i 2014 bl.a. er pga. AI’s landslejr på Bosei. Arbejdet med 

at indkræve kontingent har igen i året været en tidskrævende proces, og skal 

kigges på i fremtiden. 

• Der var ikke yderligere kommentarer og regnskabet blev taget til efterretning af 

generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag 

• Ingen indkomne forslag.  

6. Fastlæggelse af kontingentsatser 

• Bestyrelsens indstilling er at kontingentet fastholdes på samme niveau som nu. 

Generalforsamling tiltrådte bestyrelsens forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Bestyrelsen blev valgt som følger: 

- Christian Koerner (Formand) 

Adresse: Snedronningvej 14C, 2730 Herlev 

Mail: formand@herlev-jujutsu-aikido.dk  

Telefon: 23 70 03 27 

- Sune Kliborg Lynge (Næstformand) 

Adresse: 

Mail: sune@kliborg.dk  

Telefon: 21 46 58 05 

mailto:formand@herlev-jujutsu-aikido.dk
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- Tim Munch Jensen (Kassér) 

Adresse: Enghavegårdsvej 46, 3400 Hillerød 

Mail: tim@herlev-aikido.dk 

Telefon: 51 61 68 92 

- Kathrine Torp (Formand Aikido Udvalg) 

Axel Heides Gade 22, 2300 København S 

Mail: kathrineaikido@gmail.com 

Telefon: 40288033 

- Simon Grützmeier (Formand Ju-Justsu Udvalg) 

Adresse: Julius Bloms Gade 2 - 2.TV., 2200 København N 

Mail: simon.ezban@gmail.com 

Telefon: 42602112 

• Tusind tak til Martin for hans tro tjeneste som formand for klubben igennem 

mange år! 

8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

• Henrik Brødsgaard blev genvalgt som revisor. 

9. Nedsættelse af eventuelle udvalg 

• De to stilarters udvalg fortsætter. 

10. Eventuelt 

• Forslag at bestyrelsen overvejer et legat for træningsrejser, som medlemmer 

kan søge/kvalificere sig til. 

• Forslag at bestyrelsen kigger på retningslinjer for hvordan medlemmer bliver 

kompenseret for at stille bil til rådighed i forbindelse med klubarrangementer. 

• Forslag at bestyrelsen kigger på vederlags-struktur for instruktør 

 

Tak for en god generalforsamling! 

 

/Christian Koerner, referent 
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