
Referat fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 2004 i Årup 
 
 
Tilstede: Stella (FU), Henning (AU), Jan (TU), Allan (UU) Johnnie (FU), (Carsten) 
 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde - OK 

3. Kassereren (Helen/Carsten) 
a) Økonomi, status 
- En del klubber er ved at være bagefter med indbetalinger, og vi er nødt til at tage 

action på dette snarest. Kassereren er opmærksom på dette. 
- Ved at udnytte det elektroniske medie mere i fremtiden, vil f.eks. omkostninger til porto 

blive væsentligt reduceret. 
 
b) Budgetter udvalgene 2005 
- Frank har sendt budget for DK, Allan for UU og Jan for TU. Kassereren har 

gennemgået disse.  
 
c) Budget DJSF 2005 
- Der er ikke lavet et hovedbudget for 2005. Dette tages op på næste møde. 
 
d) Medlemssystem 
- Systemet er nu fuldt ud funktionelt og har virkeligt været godt. Der er kommet langt 

flere indbetalinger ind end tidligere. Systemet har betalt sig selv hjem på den konto.  
 
e) Større investeringer de næste år  
- Mht. måtter bør dette overvejes. Nuværende pris for at leje dem er ca. 3.500 hos DGI. 

For selv at fragte dem, kan det løbe op i 12.000 over længere strækninger.  
- Der skal investeres i en ny printer da kassererens er gået i stykker. Der indhentes 

tilbud, som skal godkendes af bestyrelsen. Der er ligeledes indkøbt en usb-stick til ca. 3-
400,-. Bestyrelsen godkender dette. 

- Stativ til kamera: ca. 600,- 
 

4. Dankollegiet (Frank) 
a) Nyt fra Dankollegiet 
- Første møde med Frank Møller som formand afholdt. Frank har leveret følgende 

minireferat fra mødet: 
 

DK afholdte sit første møde med den nye formand, Frank Møller, på sommerkurset 2004 i Vandel. En 
ny mødestruktur blev håndhævet af formanden, og krævede tilvænning af deltagerne. Formanden 
bibeholder den nye struktur så vidt muligt, da alle 7 emner på dagen blev gennemgået på 1½ time. 
Et ønske om at der tilbydes fælles træning og spisning i forbindelse med et DK-møde, er igen på tale – 
ligesom i ”gamle” dage, så det gør vi da bare. 
Økonomisk forventes det, at deltagerne selv betaler ca. kr.100.- til spisningen. Om der skal søges penge 
hos DJSF, vides p.t. ikke men muligheden ønskes diskuteret. 
Næste DK-møde forventes i forbindelse med juletræningen i Kodokan. 
Inden det, skal alle deltagere have taget stilling til 5. kyu langformsbeskrivelse. 

 



b) Næste møde 
- Forventes at blive afholdt i forbindelse med december-træningen i Kodokan, Odense 
søndag d. 12. 

5. Koordineringsudvalget - Nyt fra KU 
a) Aktiviteter 2004/2005 

i) Fast kalender, oplæg på baggrund af tilbagemeldinger fra udvalgene 
ii) Handlebaner 
- Det har vist sig at være svært, at finde nogle faste datoer. Det tilstræbes at laves en på 

Sjælland, en på Fyn og 2 i Jylland. Målet er 4 børnetræninger (2 forår/2 efterår) og 4 
fællestræninger om året. En fast kalender fra KU vil være klar til at præsentere på 
generalforsamlingen. 

 
b) Nyhedsmail 

- Med 5-6 tilmeldinger er dette noget begrænset. Der har været nogle problemer 
med mailregistreringen. Der forventes en mail inden årets udgang som 
indeholder info om generalforsamlingen, børnelejer og div. Gradueringer. 

 
c) Resultat af infobrev om klubbernes faciliteter 

- Bjarne arbejder på dette. 
 

d) Kommissorium for udvalget 
- Henning sørger for at disse bliver revideret på hjemmesiden efter godkendelse af 

bestyrelsen. 
  
 

6. Landsstævne 2006 

- Allan og Helen tager sig af dette. Vi vil gerne holde sommerlejen i forbindelse med 
dette. Landstævnekontoret er nu blevet oprettet. Vi skal være i god tid med at finde 
lokaler etc.  

7. Uddannelsesudvalget 
a) Nyt fra UU  

- Allan har været til opstartsmøde med kampidræt-koordineringsgruppen: Der blev 
gennemgået temaer som grundkurser, instruktøruddannelse etc. Der blev vedtaget 
nogle basiskurser og instruktørkurser. Ellers et meget positivt møde,  hvor der 
blev lavet 3 arbejdsgrupper som skal arbejde videre sammen. 

- Der skulle være afholdt møde i UU d. 1.oktober, men dette blev aflyst. 
 

8. Teknisk Udvalg 
a) Nyt fra TU 

- Et revideret referat er sendt ud til bestyrelsen af sidste møde. Det er blevet 
vedtaget, at dette reviderede referat godt kan blive lagt på hjemmesiden. 

- Gebyrer mht. dan-gradueringer blev taget op på Dan kollegiemødet: Der betales 
et deltagergebyr på 500,- Transportgodtgørelse ydes til eksterne sensorer i 
Danmark i henhold til statstaksterne. Dette blev meget positivt modtaget i DK, og 
er blevet vedtaget på bestyrelsesmødet. 

- Carl Henriksens 7-dan graduering: Videomaterialet af dette behandles i 
øjeblikket af Jan. Det er ikke hensigten at materialet skal benyttes i forbindelse 



med uddannelsesmæssige øjemed. Der kan eventuelt lægges klip på nettet af og til 
i forbindelse med forskellige passende situationer.  

- Det opfordres til at DK laver en form for information ala DK informerer, men at 
referatet ikke bliver tilgængeligt for alle. 

9. Inventarliste (Jesper) 

- Der er tasker, som blev fremvist i Horsens Budo Center. Disse optages i inventarlisten. Jesper 
er ikke til stede og punktet behandles videre ved næste møde.  

a)  

10. Eksterne samarbejdspartnere 
a) DJU, JJIF, reaktionsbane, juniorarrangementer – i bero (Johnnie) 
b) DGI, uddannelse, aktiviteter: DGI er interesseret i samarbejde primært mht. 

uddannelser (Allan) 
c) Kampkunst.dk (Johnnie) 

11. DJSF shoppen (Jesper) 
a) Matsuru tasker 

- Se punkt 11 
  

12. Intern kommunikation udvalgene imellem; mail, net grupper, debatforum… 
a) Debatforum åben 
b) Debatforum lukket 

- Der er blevet lavet et debatforum specielt målrettet til DK  
- Der laves et opslag på forsiden, når en ny tråd oprettes. Dette skal bevirke, at det 

bliver mere overskueligt mht. aktiviteterne i forummet. 

13. Eventuelt  
a) Gebyr for 3-5 dan gradueringerne 
- Se punkt 10  
b) Nyt fra klubberne 

- Da flere klubber muligvis går med samme spørgsmål, vedr. forbrug af økonomi, skal det 
overvejes om vi måske vil lave en ”lagkage” med udgiftsfordelingen og lægge denne på 
nettet. Dette kunne også opstilles som liste. Begge kunne også kombineres. Det ville 
blive mere overskueligt for medlemmerne. Dette diskuteres videre på mødet den 18. dec.  

 
c) Information til nye medlemmer 

Franks (Allans) oplæg 
- Pointsystem fra Vejle. Der føres et pointsystem, som holder øje med hvor ofte 

medlemmerne deltager i træningerne. Der er mere fokus på at komme regelmæssigt til 
træningerne. I Vejle har systemet været testet i et års tid, og det har givet gode resultater. 
Dette kunne bruges som redskab i andre klubber eller eventuelt i instruktør-uddannelsen. 
Den kunne evt. også lægges på hjemmesiden under en side med ”Gode ideer”. På denne 
måde vil den blive en del af netværket. Der vil også kunne lægges flere gode ideer op på 
denne måde, hvorved netværket kan udvides. Dette behandles videre den 18. dec. 

 
d) Forretningsorden 

- Oplægget fra Johnnie blev positivt modtaget. 
- Det blev vedtaget, at der skal være 5 tilstede ved et bestyrelsesmøde, for at disse 

er beslutningsdygtige.  
- Johnnie retter den igennem og sender den ud til bestyrelsen igen til godkendelse. 
 

e) 4 bestyrelsesmøder det kommende år 



i) Møde i oktober måned – ved national graduering (Årup) 
ii) Møde i januar 
- Afholdes den 8. januar i Tønder 
 
iii) Generalforsamling 
- Afholdes den 19. marts i Vejle (Allan skal undersøge med lokaler)  
 
iv) Møde i April måned 
- Afholdes den 2. april i Vejle 
 
v) Møde i juli måned 
- Afholdes i forbindelse med sommerlejr i Herning den 3. juli 
 
 

Det blev vedtaget at mødes igen ved et ekstra møde, hvor der vil blive arbejdet intensivt med 
implementeringen af DJSF’s værdier, målsætninger etc. Mødet holdes den 18. dec. Og starter kl. 12 
med slut kl. ca. 18. Alle udvalg deltager. Der vil blive afholdt et socialt arrangement efterfølgende, 
hvor evt. partnere også vil blive inviteret. Johnnie sender en indbydelse rundt.  


