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Referat for bestyrelsesmøde den 2. april 2005 
Dagsorden per 28. marts 2005. 
 
Tilstede:  Helen (FU), Stella (FU),  Henning (AU), Kurt (TU), Allan (UU), Johnnie (FU), (Carsten) 
 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Referat 
fra Generalforsamling ligger hos Johnnie og skal godkendes af dirigenten. 

3. Kassereren (Helen) 
a) Økonomi 2004 
b) Større investeringer de næste år 

  
Regnskab er blevet fremsendt til bestyrelsen via mail.  
Enkelte medlemmer har ikke fået betalt, og dette skal der samles op på. Det pålægges de enkelte 
klubber at rykke for dette. Der er kontaktpersoner i de klubber det gælder, og der er fremsendt 
restanceinformationer til klubberne. Det skal indskærpes overfor klubberne, at medlemmerne skal gøres 
opmærksom på manglende betaling. Medlemmerne kan IKKE tilmelde sig dagen før de skal gradueres. 
Dette skal tages op på gradueringskurserne, og kan eventuelt også tages med i nyhedsmailen. 
 

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

 
Frank er ikke tilstede. For fremtiden skal Ole inviteres til bestyrelsens møder, når Frank ikke kan 
deltage. 
 

5. Koordineringsudvalget (Henning) 
a) Nyt fra KU 
b) Målsætning på hjemmeside 
c) Aktiviteter 2005 

i) Fast kalender 
Henning fastlægger 4 datoer til fællestræninger. Så må andre lægge deres kastekurser etc. 
på andre dage. 
ii) Handlebaner 

d) Aktiviteter 2006 
i) Fast kalender 
ii) Handlebaner 

e) Hjemmeside, herunder 
Nyhedsmail 
Frist for indsendelse af materiale til Nyhedsmailen er den første lørdag i hvert 
kvartal. For denne gang indsendes det asap. Johnnie sørger for at opdatere vores 
fodnoter. 
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6. Lejre 2005  
a) Vinterlejr 2005- børnene gav udtryk for, at det var en stor succes. 
b) Juniorlejr 2005- er i gang, der er udsendt infosedler. Tilmelding udsendes senest 14 

april 
c) Sommerkursus 2005 – Kurt gav en update, og der er gang i planlægningen. Bl.a. 

planlægges en sang til lejren, som skal indspilles .Der er sørget for, at der bliver 
taget billeder.  Der er endda blevet lavet en strand i Herning og her kan der bl.a. 
trænes karate etc. Kurt har talt med catering, og der skal følges op på evt. mangler 
fra Vandel. En madplan anbefales. Der laves også en træningsplan. Der er også 
planlagt en handlebane med overraskelser som omfatter ….både……. og ……. 
Brandvagt etc. er inkl.i hallejen, så det er der styr på. 

d) Efterårsferien 2005 – evt. i 2006 Skal evt. ligge i en ”stor-klub” da det er nemmere 
med måtterne. Johnnie vil se om der er mulighed for at lægge denne et sted på fyn.  

7. Lejre 2006 
a) Landsstævne generelt 
b) Træning i dagene op til 
c) Fælles overnatning  
 

Bjarne har udtrykt et klart ønske om at vi skal deltage i Landsstævnet, uanset hvordan ”bo-situationen” 
udarter sig. Indkvarteringen er måske ikke så problemfyldt som frygtet, da man alligevel færdes ude 
omkring det meste af dagen og kun lejlighedsvis samles ved indkvarteringen. Henning har haft kontakt 
med DGI, men der er ikke den ønskede respons. DJSF vil derfor acceptere lejren som en DGI lejr og 
ikke bruge mere energi på at lave lejren om til det oprindeligt ønskede. Der vil dog være andre måder at 
skabe en følelse af fællesskab mellem afdelingerne i forbindelse med selve træningen, og dette skal der 
lægges vægt på, og ikke hvordan de enkelte klubber indkvarteres.  

 

8. Uddannelsesudvalget (Allan) 
a) Nyt fra UU  
b) Målsætning på hjemmeside 

Der er afholdt møde med DGI, og DJSF sidder på 3 ud af 6 pladser. Børneinstruktørkursus udvides 
evt. til tre dage. Der planlægges evt. et basiskursus til september. Strukturen på ”Instruktør 1, 2, 3” er 
ved at være klarlagt. ”Instruktør 1” planlægges evt. til efteråret. Endvidere er der blevet diskuteret 
aldersgrænser. Der er et ønske om en aldersgrænse på 18 år for instruktørkurserne.  
Der er endnu ikke noget klar til hjemmesiden, men der arbejdes med dette og Karin er klar med et 
oplæg, som Allan vil gennemgå og evt. fremlægge.  
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9. Teknisk Udvalg (Kurt) 
a) Nyt fra TU 
b) Målsætning på hjemmeside 

Stamkort på de højtgraduerede. Der vil kunne gives tilbagemeldinger til medlemmerne, f.eks. når det er 
sidste frist for at deltage i kurser for at bibeholde de opnåede grader. Det bør være muligt at lave dette 
i forbindelse TIRUS-systemet. Når der afholdes kursus indsendes deltagerlisten og Helen/Carsten 
checker denne op mod medlemmer registreret i systemet. 
Når der afholdes kursus bør der være en manual med VISION, MISSION etc. så trænerne ved hvad det 
er vi i DJSF regi ønsker at formidle. Dette arbejder udvalget videre med. 
 

10. Inventarliste (Jesper) 

Jesper var ikke tilstede 

11. Åbne bestyrelsesmøder 
a) Åbne bestyrelsesmøder ifm. Træning 

Møderne er åbne for alle DJSF medlemmer og lægges umiddelbart før (udvalgsmøder) og efter 
(bestyrelsesmøde) en træning. Dette vil skabe åbenhed og gennemskuelighed omkring 
bestyrelsesarbejdet. På denne måde vil folk kunne se hvad det er man evt. går ind til hvis man ønsker at 
indtræde aktivt i bestyrelsesarbejdet. Et problem vil være at finde en dato hvor alle kan. Det kan f.eks. 
blive et problem hvis kun en fra f.eks. TU kan deltage. Dette kan evt. løses ved at planlægge møderne et 
helt år frem. Første møde hvor dette kan blive testet vil være efter sommerlejren og bør lægges en 
anden dag en nationalgradueringen. Johnnie fremsender mail herom til bestyrelsen og udvalgene. På 
sommerlejren vurderes tilbagemeldingerne på denne mail, og det besluttes hvorvidt testen skal 
igangsættes.   

12. Fokusområder (Alle!) 
a) Selvforsvar – kursus i april, her er mange tilmeldinger. 
b) Træningsseminarer, herunder 

i) Ensartet undervisning på lejre – er igang 
c) Uddannelse i instruktørgerning – er igang 
d) Handlebaner – Allan er på opgaven. 
e) Kurser i førstehjælp – Allan/Vejle har kontakt med en læge, som holder noget kursus. 

Dette kan tænkes at føres over på forbundets behov i stort format. 

13. Værdier (Alle!) 
a) Præsentation på kurserne – Der laves ”plancher” som implicit forklarer om, hvordan 

DJSF har arbejdet med værdierne ved denne lejr. Der kan evt. laves symboler/bruges 
farver som bruges i kalenderen etc. Dette vil skabe genkendelighed og hjælpe 
medlemmerne til at huske begreberne. Forslag kunne være: Æble (grøn) for sundhed, 
hjelm (gul) for sikkerhed, balloner (rød) for socialt og en ”pindemand” (blå) for den 
personlige udvikling.  

b) Præsentation på hjemmeside – Henning og Stella (og Allan) forsøger at finde/lave 
nogle symboler, og disse lægges på hjemmesiden. 
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c) Handlingsplan  
i) Fokusområder 
ii) Kursus for nye udvalgsmedlemmer   

TIRUS: Når alle klubber har fået en TIRUS-satellitsystem op at køre, vil DJSF 
afholde en informationsaften for de medlemmer som betjener systemet. Udgifter 
hertil (f.eks. transport) dækkes af DJSF. 
 
iii) Hjælp til trængte klubber, hvordan  
En startpakke/foreningshåndbog tages op igen. Først skal indholdet fastlægges, og 
bestyrelsen vil indtil næste møde arbejde med den indholdsmæssige side via forummet på 
hjemmesiden (evt. på mail) 
 

d) Ændring i kommissorier 
e) Manualer, vejledning m.m. 
f) Medlemskonkurrence 
g) Sponsorer 

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 
Jesper har gentagne gange kontaktet Peter, som skulle finde en trykker. Da der ikke sker 
noget, har Jesper selv taget kontakt til en trykker, og opgaven ligger nu her. Peter er ikke 
længere på opgaven. Johnnie vil informere ham om dette.  

16. Eventuelt  
a) Nyt fra klubberne 
b) Tipsmidlerne (Johnnie)  

i) DJSF’s egne måtter 
c) 4 bestyrelsesmøder det kommende år 

i) Møde i juli 2005 ifm. sommerlejr i Herning – 3 juli kl. 14 - 18  
ii) Møde i oktober 2005 – 1 okt. 14 – 18 (kun bestyrelsesmøde - odense) 
iii) Møde i januar 2006 -  7 jan. 11-15 (tønder) 
iv) Møde i april 2006 -  

 
Mødet slut kl 17.15 


