
    Referat af bestyrelsesmødet den 8. januar 2005 
 
 
Tilstede: Helen (FU), Stella (FU), Henning (AU), Jan (TU), Allan (UU), Johnnie (FU), Carsten. 
Ikke tilstede: Jesper (FU), Frank (DK)  
 
 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt, men endnu ikke lagt på nettet. Dette gøres efter 
general forsamlingen. 

 

3. Kassereren (Helen) 
a) Økonomi 2004 
Gennemgået 
b) Budget 2005 
Budgettet tegner godt med ca. 80.000,- i indtægter imod forventet 75.000,- 
c) Større investeringer de næste år 
- 
 

Til GF gennemgås tallene mere generelt, og ikke for hver enkelt klub. Det er ikke relevant for 
klubberne at se tallene individuelt. Det tilstræbes at opretholde en kassebeholdning på ca. 50.000,- Alt 
som er herover skal føres tilbage til medlemmerne enten via aktiviteter/arrangementer eller på anden 
vis. Der kan heraf også gives tilskud til f.eks. måttetransport, så det på den måde kommer 
medlemmerne til gode i forbindelse med diverse aktiviteter. Det blev vedtaget, at der afsættes 5.000,- 
til dette formål i budgettet. 
 
 

4. Generalforsamling 2005 

 
a) Dankollegiet og TU 
Skal sættes på hjemmesiden hvorefter klubberne gøres opmærksom herpå. 
 
b) Ændringsforslag på GF 
Forslaget ”ændringsforslag” trækkes tilbage af TU og optages i stedet i 
forretningsordenen. 
 
c)  Ændringer i vedtægterne 
Alle grammatiske ændringer markeres i teksten. 1 version med synlige ændringer og 1 

endelig version af de reviderede vedtægter udsendes til sammen med invitationen til 
GF. 

 
 

Generalforsamlingen er fastlagt til den 19. marts kl. 11 og indkaldes via hjemmesiden hvor også alle 
ændringsforslag forefindes. Invitation til GF samt 2 ændringsforslag til GF fremsendes ligeledes til alle 
klubformænd/klubkontakter i elektronisk form. Henning vil stå for dette. 



 

5. Dankollegiet (Frank) 
a) Nyt fra Dankollegiet 
b) Næste møde 
 

Frank var ikke tilstede. 

6. Koordineringsudvalget 
a) Nyt fra KU 
b) Aktiviteter 2005 

i) Fast kalender 
ii) Handlebaner 

c) Hjemmeside, herunder 
i) Nyhedsmail 
ii) Debatforum 

d) Nyhedsbrev 
e) Resultat af infobrev om klubbernes faciliteter 
f) Kommissorium for udvalget – er blevet ændret, op oploades til hjemmesiden. 
 

Der er pt 32 som har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Der kommer et nyt forum hvor grupperne administreres 
lettere, og der vil kun være et login pr. person. Det er blevet mere overskueligt at bruge forummet og se 
hvor der står nyt.  
 

7. Lejre 2005 
a) Vinterlejr – før jul var der 10 deltagere + dem som deltager fra Tønder 
 
b) Juniorlejr - Det skal tilstræbes at flere unge udøvere deltager som undervisere på 

denne lejr. Det vil være op til Jesper at tage initiativ til dette, da han bedst ved hvad 
der er brug for af instruktørkræfter. 

 
c) Sommerkursus – det lader til at forberedelserne er godt i vej, dog har vi ikke hørt 

nærmere hertil. 
 

d) Efterårsferien 2005 - 
 

 

8. Landsstævne 2006 
a) Træning i dagene op til 
b) Fælles overnatning 
 

Der er stadig tvivl om hvorvidt dette kommer til at blive gennemført omkring indkvartering og 
overnatning. Carsten har en dialog med Birgitte fra DGI om temaet. Hun bekræfter at det ikke bliver et 
problem at gennemføre som DJSF ønsker (alle vores medlemmer samlet et sted), men vi ønsker at få 
noget skriftligt, så det bliver en mere fast aftale. 

 

9. Uddannelsesudvalget 
a) Nyt fra UU  

 
Uddannelse inden for DGI ser ud til at være strandet pt. Allan arbejder videre med dette. 



10. Teknisk Udvalg 
a) Nyt fra TU 

5 Kyu har prioritet, samt selvforsvarskurset. Der arbejdes videre med dette.  
 

11. Inventarliste (Jesper) 

Jesper var ikke tilstede, men har fremsendt inventarlisten som sendes ud sammen med invitationen til 
GF. 

12. Fokusområder (Alle!) 
b) Selvforsvar 
c) Træningsseminarer, herunder 

i) Ensartet undervisning på lejre 
d) Uddannelse i instruktørgerning  
e) Handlebaner – TU behandler emnet nærmere med DGI 
f) Kurser i førstehjælp 

 
 

13. Værdier (Alle!) 
a) Præsentation på GF 
b) Præsentation på hjemmeside 
c) Handlingsplan  

i) Fokusområder 
ii) Kursus for nye udvalgsmedlemmer 
iii) Hjælp til trængte klubber, hvordan 

d) Ændring i kommissorier 
e) Manualer, vejledning m.m. 
f) Medlemskonkurrence – Der laves to konkurrencer. En for juniorer, hvor der skrives 

om en oplevelse i forbindelse med Jiu-Jitsu. Hovedpræmien er en ”billet” til 
juniorsommerlejr samt to bipræmier i form af 2 DJSF tasker. Til seniorerne laves en 
konkurrence,, hvor der skrives om relationerne mellem medlemmet og DJSF nye 
værdigrundlag. Præmien er en ”billet” til sommerkurset og bipræmier er DJSF 
tasker. ”Billetterne” kan ikke indløses til kontanter, men må gerne gives til andre 
deltagere. Stella laver et udkast til begge konkurrencer og sender dette til Henning, 
hvorefter dette oploades til hjemmesiden den 20. marts. 

g) Sponsorer 
 
Henning sørger for at værdierne bliver klar på hjemmesiden til GF, og laver et link med forslaget. 
Johnnie tager det op i årsberetningen. Alle udvalg indleverer beretning til Johnnie senest 15 feb.  

14. Eksterne samarbejdspartnere 
a) DJU, JJIF, reaktionsbane, juniorarrangementer – i bero (Johnnie) 
b) DGI, uddannelse, aktiviteter (Allan) 
c) Kampkunst.dk (Johnnie) 

15. DJSF shoppen (Jesper) 
a) Matsuru tasker – Der er blevet solgt 7 tasker. De kan evt. sendes ud i klubberne, så 

disse kan se dem. Taskerne bør medbringes til f.eks. GF og andre 
møder/forsamlinger, så der er mulighed for at medlemmerne kan se dem her. 

 
Jesper var ikke tilstede. 



 

16. Eventuelt   
a) Nyt fra klubberne 
I Grindsted er der fundet en ny kontakperson, og dette skal der følges op på. 
 
b) Tipsmidlerne (Johnnie)  
Der er pt ingen muligheder på området. 
 

i) DJSF’s egne måtter 
c) Forretningsorden, bestyrelse og GF 
Johnnies ideoplæg fremført. 
d) 4 bestyrelsesmøder det kommende år 

i) Generalforsamling 19. marts kl 11.00 i Vejle 
ii) Møde 2. April 2005 i Vejle 
iii) Møde i juli 2005 ifm. sommerlejr i Herning 
iv) Møde i oktober 2005 
v) Møde i januar 2006 

 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Stella Gregersen 

 


