
Referat af ordinær Generalforsamling for Nørre Aaby Jiu-Jitsu. 
Nørre Aaby 22. marts 2022 

Formanden beretning blev godkendt (se nederst). 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og det blev godkendt. 

Det indkomne forslag blev godkendt. 

 

Anders Bech er valgt som 3. bestyrelsesmedlem i stedet for Lone. 

Jakob Raae Pedersen er genvalgt som kasserer. 

 

  



Referat af ordinær Generalforsamling for Nørre Aaby Jiu-Jitsu. 
Nørre Aaby 22. marts 2022 

Formandens beretning: 

2021 var desværre som 2020 præget af pandemien med et par nedlukninger for vores sport og vi formåede derfor heller ikke, at 

afholde generalforsamling i 2021. 

 

Vi har holdt mest muligt åbent for træning, når der ikke var deciderede nedlukninger. Foråret gik mest med udendørs træninger én 

gang om ugen når vi nu ikke kunne træne indendørs. Det var også hyggeligt - selvom det også til tider var lidt køligt. 

 

Vi skulle helt hen til Maj måned før vi igen alle kunne træne indendørs. 

 

I forbundet DJSF - som vi som klub er medlem af, har der også været meget begrænset aktivitet i 2021: kun 1 fællestræning blev 

det til i oktober måned. Her var vi heldigvis godt repræsenteret fra Nørre Aaby. 

 

I november 2020 - lige før endnu en nedlukning - formåede undertegnede - med min gode makker Kelds hjælp - at bestå 2. Dan til 

nationalgraduering i Odense. Vi er således nu 2 med 2. Dan i klubben - Lone bestod jo den samme grad tilbage i 2019. 

 

Selvom vi har forsøgt at holde gang i træningen er antallet af aktive medlemmer nu desværre næsten halveret i forhold til tiden før 

corona - det gælder både børn og voksne. Det er mit håb, at mange af dem, der har lagt jiu-jitsu på hylden snart, finder gi’en frem 

igen og kommer på måtten. 

 

På trods af færre medlemmer går det økonomisk overraskende godt for klubben. Årsdagen hertil er, at vi har haft færre udgifter til 

hal-leje og til vores forbund, der har skruet ned for priserne på medlemskab. Og så har vi også fået lidt del i de corona-pakker, der 

blev udstedt af regeringen. 

 

Siden sidste sommer har vi jo reduceret træningen på børneholdet til én gang om ugen - til gengæld kan juniorer, der er fyldt 13 år 

deltage til voksentræning. I nogle tilfælde har et par 12-årige også fået lov til at rykke op på voksenholdet. 

 

Når man som junior kun kan træne 1 gang om ugen har vi i bestyrelsen besluttet, at det må være rimeligt også at reducere 

kontingentet for juniorer. Derfor har vi et forslag til kontingent-ændring, som vi kommer til om lidt, som forhåbentlig kan 

godkendes her på generalforsamlingen. 

 

 


