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1.

FORMÅL

1.1 Formål
Ju-Jitsu Danmark er en del af DANSK JUDO og JU-JITSU UNION - i det efterfølgende kaldet DJU og er underlagt dennes vedtægter.
1.2 Internationale organisationer
Ju-Jitsu Danmark er ligeledes forpligtiget af love og bestemmelser for de nordiske-, europæiske- og
internationale organisationer vedr. Ju-Jitsu, som DJU er tilsluttet.
1.3 Ju-Jitsu Danmarks formål
Ju-Jitsu Danmarks formål er at forestå og lede DJU’s Ju-Jitsu aktiviteter og udvikling.
2.

MEDLEMMER

2.1 Medlemmer
Medlem af Ju-Jitsu Danmark er alle medlemmer af de i DJU tilsluttede klubber, som er i besiddelse af
en gyldig Ju-Jitsu licens/pas.
2.2 Gyldig Licens/Pas
Ved en gyldig Ju-Jitsu licens/pas forstås:
− licens udstedt efter de i DJU’s love anførte regler.
− licens som er bilagt kvittering for at indeværende årsafgift er betalt.
2.3 Forevisning af licens/pas
Ved alle Ju-Jitsu Danmarks arrangementer og møder kan gyldigt Ju-Jitsu licens/pas forlanges forevist.
3.

JU-JITSU DANMARKS LEDELSE

3.1 Årsmødet
Ju-Jitsu Danmarks øverste myndighed er årsmødet.
3.2 Bestyrelsen
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
3.3 Udvalg
Den sportslige ledelse varetages af bestyrelsen og desuden af de faste udvalg indenfor hver deres
ansvarsområde.
3.4 Valgbarhed
Valgbar til tillidsposter er alle Ju-Jitsu Danmarks medlemmer, som er fyldt 18 år.
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Ved valg til Teknikudvalget skal medlemmet tillige være i besiddelse af en af Ju-Jitsu Danmark
anerkendt Dan-grad.
3.5 Lønforhold
Alle ledelsesfunktioner i Ju-Jitsu Danmark er ulønnede.
Diæter og rejsetilskud kan alene betales efter regler og satser, som anført i “Ju-Jitsu Danmarks ydelser
og satser”.
4.

ÅRSMØDET

4.1 Ordinært årsmøde
Hvert år afholdes ordinært årsmøde, der i den udstrækning lokaleforholdene tillader det (afgørelsen
træffes af den valgte dirigent), er åbent for ethvert medlem af Ju-Jitsu Danmark, dog jvf. §2 pkt. 1-3.
Stemmeretten afhænger af klubbens størrelse jvf. DJU’s love.
Opgørelse af medlemstal omfatter dog kun medlemmer med gyldigt Ju-Jitsu licens/pas.
4.2 Afholdelse af årsmødet
Ju-Jitsu Danmarks årsmøde afholdes hvert år i juni. De år, hvor DJU afholder repræsentantskabsmøde,
afholdes Ju-Jitsu Danmarks årsmøde dagen før dette.
Indkaldelse jvf. DJU’s vedtægter §7 h.
Forslag der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, fremsendes til DJU’s kontor senest den 15.
april.
Forslag til kandidater til tillidsposter, hvortil der ikke er fremkommet kandidater, kan ske på årsmødet.
4.3 Vedtægtsændringer
På årsmødet kan vedtægtsændringer ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Forslag om opløsning dog jvf. §11 i nærværende vedtægt.
4.4 Dagsorden ordinært årsmøde
Dagsorden på ordinært årsmøde:
1. Kontrol af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af formandsberetning
5. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af tillidsposter, bestyrelse & udvalg
8. Eventuelt
4.5 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes på 2 måder. Enten:
- når bestyrelsen ønsker det, eller
- når mindst 1/3 af de til Ju-Jitsu Danmark hørende klubber skriftligt begærer det.
Når klubberne begærer ekstraordinært årsmøde, skal formanden inden 14 dage efter modtagelsen af
begæringen indkalde til dette.
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Mødeindkaldelse skal udsendes mindst 3 uger før mødet.
På ekstraordinære årsmøder kan kun behandles det, eller de emner, der fremgår af indkaldelsen til
mødet.
5.

BESTYRELSEN

5.1 Ansvar
Bestyrelsen er ansvarlig for Ju-Jitsu Danmarks administrative-, økonomiske- og sportslige ledelse,
herunder udarbejdelse og indsendelse af budgetter til DJU.
Bestyrelsen har til enhver tid adgang til samtlige arrangementer og møder, hvori Ju-Jitsu Danmark
måtte være involveret.
5.2 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af min. 3 og max. 5 personer efter årsmødets vurdering:
− Formand
− Sekretær
− Økonomikoordinator
− Evt. bestyrelsesmedlem
− Evt. bestyrelsesmedlem
5.3 Valgperioder
Bestyrelsen og udvalg vælges for 2 år ad gangen på de ordinære årsmøder.
På lige år vælges formand/udvalgsformænd samt eventuelle bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år
vælges sekretær og økonomiansvarlig, samt udvalgsmedlemmer.
5.4 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen skal afholde mindst 2 årlige møder. Derudover kan afholdes møder efter behov.
Når mindst 50 % af bestyrelsen ønsker det, skal formanden indkalde til møde med minimum 14 dages
varsel. Dog kan der dispenseres for varslet i situationer, hvor der kræves en hurtig afgørelse (f.eks.
telefonmøde).
5.5 Indkaldelse til bestyrelsesmøder
Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt, når mindst 50% af bestyrelsen er
tilstede.
Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
5.6 Godkendelse af ændringer
Sektionsbestyrelsen skal godkende ændringer i/rettelser af reglementer, bestemmelser og øvrige
retningslinier for/i Ju-Jitsu Danmark.
5.7 Ledige poster
Bliver en bestyrelsespost, eller en anden tillidspost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen selv
en suppleant.
Konstitueringen har gyldighed til førstkommende årsmøde.
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5.8 Repræsentanter i hovedbestyrelsen
Har Ju-Jitsu Danmark ret til flere medlemmer i DJU’s hovedbestyrelse end formanden, udpeges
den/de øvrige repræsentant(er) af bestyrelsen blandt den udvidede bestyrelse.
6.
UDVIDET BESTYRELSE
Den udvidede bestyrelse består af bestyrelsen, udvalgsformænd samt nøglepersoner efter bestyrelsens
valg. Der afholdes møder 1-2 gange årligt. Primært for at fastsætte fælles mål, udarbejde
handlingsplaner og følge op på igangværende projekter/aktiviteter.
7.

ØVRIGE TILLIDSPOSTER OG UDVALG

Klubplejeansvarlig ............

Bestyrelsen - efter indstilling fra årsmødet

Information (min. 2 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering)
• Formand ........................
Årsmødet
• Udvalgsmedlem(mer) ....... Årsmødet
Teknik (antal personer i en stilarts Teknikudvalg (stilartsudvalg) bestemmes af det relevante
dankollegie)
• Formand ........................
Udpeges af bestyrelsen
• Ju-Jutsu ansvarlig .........
Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal
• Jiu-Jitsu ansvarlig .........
Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal
• Aikido ansvarlig .............
Udpeges af det relevante dankollegie ved alm. stemmeflertal
Det kan besluttes på årsmødet, at en sammenslutning af klubber, der samlet har over 200 licensierede
medlemmer, kan få en repræsentant i Teknikudvalget.
Aktivitet (min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering)
• Formand ........................
Årsmødet
• Udvalgsmedlemmer .......
Årsmødet
JJIF
•
•
•
•
•
•

(min. 3 pers. – max. antal efter udvalgsformandens vurdering)
Formand .......................
Årsmødet
Eliteansvarlig ................
Årsmødet
Dommeransvarlig .........
Årsmødet
Internationale forhold ....
Årsmødet
Landstræner .................
Bestyrelsen - efter indstilling fra JJIF udvalget
Talent-/Disciplin trænere
JJIF udvalget - efter indstilling fra Eliteansvarlig

Stilartsudvalg
Hver stilart opretholder et dan-kollegie, som mødes mindst én gang årligt. Her udpeges medlemmer af
stilartsudvalget og stilartens repræsentant (stilartsansvarlig) i Ju-Jitsu Danmarks teknikudvalg.
Dan-kollegie
Alle aktive dan-bærere er medlemmer af dan-kollegiet for den stilart de er dan-gradueret i. Herudover
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har klubber uden deltagende dan-bærere ret til at sende en repræsentant til dan-kollegiemøderne. Et
dan-kollegie mødes minimum en gang årligt.
8.

ANSVARSOMRÅDER

8.1 Kalenderansvarlig
• Aktivitetskalender
• Aktivitetsindberetning
8.2 Klubplejeansvarlig
• Hjælp til nye klubber
• Hjælp til skrantende klubber
8.3 Informationsudvalget
• Information
• PR & markedsføring
• Medlemsrekruttering
• Image
• Hjemmeside
8.4 Teknikudvalget
• Fælles sportsudvikling
• Kontakt til øvrige udvalg
• Etikette / Dojokun
• Valg af instruktører til trænerhuset
• Stilartsansvarlige:
• Pensum (alle målgrupper)
• Gradueringer
• Uddannelse af instruktører
• Uddannelse af gradueringsdommere, herunder reaktionsbanedommere
8.5 Aktivitetsudvalget
• Medlemspleje
• Aktiviteter for alle aldersgrupper, herunder:
• Træningslejre og kurser
• Tekniktræning (afholdelse)
• Konkurrencer (afholdelse)
Udvælgelse af instruktører samt det tekniske indhold på kurser sker i samråd med formanden for
teknikudvalget).
8.6 JJIF
• Konkurrencer - regler
• Eliteaktiviteter
• JJIF-dommere
• Internationale tilhørsforhold
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9.

KARANTÆNEBESTEMMELSER

9.1 Karantæne af medlemmer
Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod DJU’s love, reglementer, vedtægter, regulativer
m.m., eller udviser en optræden, der strider mod almindelig sømmelighed, eller skader Ju-Jitsu
Danmarks omdømme, kan medlemmets Ju-Jitsu licens/pas inddrages. Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse er
bemyndiget til at give karantæne.
En karantæne er tidsbegrænset, men gælder altid for alle Ju-Jitsu Danmarks aktiviteter.
9.2 Karantæne af klubber
Sektionsbestyrelsen er bemyndiget til at give samtlige Ju-Jitsu licensindehavere i en klub
karantæne, såfremt klubben som helhed har overtrådt de gældende bestemmelser.
En sådan karantæne skal forelægges førstkommende hovedbestyrelsesmøde i DJU.
Her kan afgørelsen af- eller bekræftes, evt. skærpes.
9.3 Ret til udtalelse
En person eller klub som har fået karantæne, har ret til at udtale sig på møder, hvor karantænen
behandles.
9.4 Anke
Enhver karantæne kan indankes for DJU efter gældende bestemmelser.
10. HÆDERSTEGN
10.1 Tildeling af ærestegn
Hæderstegn kan tildeles personer, der på sektions- eller klubplan har gjort et enestående arbejde for
Ju-Jitsu.
Udnævnelsen sker efter enstemmig vedtagelse af Sektionsbestyrelsen, efter forudgående indstilling fra
Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse, udvalg eller klubber.
11. OPLØSNING AF JU-JITSU DANMARK
11.1 DJU’s vedtægter
I tilfælde af Ju-Jitsu Danmarks opløsning følges proceduren i DJU’s vedtægter.
11.2 Ju-Jitsu Danmarks midler
I tilfælde af Ju-Jitsu Danmarks opløsning tilfalder Ju-Jitsu Danmarks midler DJU.
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