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Referat for bestyrelsesmøde den 17.juli 2006 
Tid: 11-15 

Sted: Lokesvej 19, Haderslev.  

Referent: Johnnie 

 

Til stede: Carsten (FU), Henning (AU), Kurt (TU), Allan (UU) 

Afbud: Jesper (FU), Stella (FU), Frank (DK), 

Referent: Johnnie (FU) 
 

1. Velkommen 

2. Kassereren  

a) Økonom 
Der står ca. 67.000 kr. på kontoen. Medlemmer skylder os 7.150 kr. Det nye tilrettede budget siger: 

-14.410 kr. på årets resultat, men så slemt går det nok ikke pga. vi ingen udgifter har til sommerlejr.   

b) Større investeringer de næste år. Iab.   

3. Dankollegiet 

a) Nyt fra Dankollegiet.  
DK møde 12. august i Vejle. Forbundet lægger penge i arrangementet (150 kr. per deltager) for at 

kunne tilbyde deltagerne et socialt arrangement om aftenen.  

b) Næste DK møde: 12. august.  

4. Koordineringsudvalget  

a) Nyt fra KU 

b) Aktiviteter 2006 
i) Fast kalender, se senere.  
ii) Handlebaner: 
TU er ved at arrangerer en handlebane (kampdag) i september. Brian er ansvarlig for 
træningen. Vi vil forøge at inviterer DJU medlemmer til arrangementet.    

c) Aktiviteter 2007. Iab    

d) Kalender 

e) Hjemmeside, herunder 
i) Nyhedsmail 
Kommer snarest muligt. Henning har ikke opkobling for øjeblikket. Der er stadig mulighed for 
at få nyheder med… send en mail til Henning.  
ii) Debatforum. Iab  

f) Nyhedsbrev 

5. Lejre 2006 

a) Juniortræning. Iab   

b) Juniorlejr.  
Afvikles i august, Jepser er ansvarlig. Ellers iab.  
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c) Landsstævne  
i) Generelt. Iab  
ii) Træning i dagene op til.  
Carsten Vester, Henning og Allan underviser.   
iii) Årets navn.  
Henning er på sagen vedr. baggrundsinfo. Diplom: Allan. Henning motiverer og overrækker.  

d) Efterårsferien. 
Planlægges til uge 42. Henning er ansvarlig.  

6. Uddannelsesudvalget (Allan) 

a) Nyt fra UU.  
Instruktørkursus I afholdt i foråret i Svendborg. Godt program og det virker. Afholdes evt. igen i 

november. Der afholdes instruktørdage i DGI der kunne være interessante for kursusinstruktører – 

18-20. august. Det skal annonceres på aktivitetskalender.  

7. Teknisk Udvalg (Kurt) 

a) Nyt fra TU.  
Kampstævne i efteråret: duo, handlebane og gulvkamp.  

3. kyu langform er sat i bero indtil 4. kyu er besluttet. Skal det evt. være TU der alene beskriver 

teknikkerne? Er det nødvendigt at dankollegiet skal på banen? Henning forfatter et forslag til 

kommende DK møde.  

Valget af instruktører forsøgs arrangeret som en rotationsordning så alle får mulighed og ingen 

brænder ud.  

Seniorer: hvordan får vi dem i gang? Der er en tråd på hjemmeside. Johnnie arrangerer, i 

samarbejde med TU, en dantræning i efteråret. Henning mailer en dato til Johnnie. Krav: at 

Henning og Carsten P. kan deltage.     

8. Inventarliste (Jesper) 

a. Iab.  

9. Fokusområder (Alle!) 

a) Selvforsvar. Iab  

b) Træningsseminarer, herunder. Iab. 
i) Ensartet undervisning på lejre 

c) Kurser i førstehjælp.  
Kursus afholdt i tønder den 25. marts.  

10. Værdier (Alle!) 

a) Præsentation på kurserne. Iab 

b) Handlingsplan. Iab 
i) Fokusområder 
ii) Kursus for nye udvalgsmedlemmer – i bero 
iii) Hjælp til trængte klubber, hvordan 

c) Manualer, vejledning m.m.  
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Der er udarbejdet en ”indholdfortegnelse” til en CD. På mødet blev fordelt ansvarsområder. 

Deadline er næstkommende bestyrelsesmøde.  

d) Kalender til klubberne 
Vi takker ja til det tilbud Stella har modtaget. Stella får logo m.m. i det rigtige format. Henning får 

DJSF logo fra Peter og sender til Stella. Følgebrev forfattes af Johnnie. Pen til kommentarer på 

kalenderen sendes med. Allan finder datoer på DGI kurser, der skal være på kalenderen.    

e) Medlemskonkurrence. Iab 

f) Sponsorer – i bero 

11. Eksterne samarbejdspartnere 

a) DJU 
DJU er i gang med en proces, der administrativt skal slå de 2 JJ sektioner sammen, og de har 

inviteret DJSF til at deltage i den proces. Der skal vælges personer, der kan være med i DJUs 

arbejdsgruppe vedr. ny struktur. Ingen i bestyrelsen har tid. Johnnie undersøger hvem der er 

interesserede og sender besked til DJU.  

12. DJSF shoppen (Jesper) 

a) Matsuru tasker. Iab 

13. Eventuelt  

a) Nyt fra klubberne. Iab.  

b) Tipsmidlerne – i bero 

c) 4 bestyrelsesmøder det kommende år 
i) Møde i oktober/november 2006, 7. oktober ifm. nationalgraduering 
ii) Møde i januar 2007 
iii) GF 2007, 10. marts 
iv) Møde i april 2007 
 
 
 
Referent: Johnnie 


