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Sikkerhed  –  Sundhed  –  Socialt samvær  –  Personlig udvikling          

 

 

DJSF’s vision: Det er DJSF’s vision, at medlemmerne gennem 

deres medlemskab øger deres tillid til fysisk formåen samt øger 

deres sociale kompetencer med større selvtillid og åbent sind til 

følge.   

Derudover er det DJSF’s vision, at forbundet vil fungere som et 

netværk for forbundets medlemmer, så medlemmerne vil 

betragte forbundet som et netværk til anvendelse i hverdagen 

samt et forum for socialt samvær.  

Referat af bestyrelses møde 10 juni 2007 

 

Fremmødte: Allan Gustavsen, Jan kirkegaard, Vagn Damholdt og Maja Sparre 

Valg af referent: Maja Sparre 

 

Børnesommerlejren. Der er afsat 15.000kr. til afholdelse af børnesommerlejren. 

 

DJSF- DJU vi gennemgik hvilke arrangementer vi med fordel kan invitere DJU til. Det 

blev foreslået at vi inviterer dem til; juletræning, Kodokans 25 års jubilæum, graduerings 

træning, fællestræninger og ulvekursus.  

Vi skal være bedre til at informere om hvad samarbejdet med DJU går ud på. Derfor vil vi 

her i sommeren lave et nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbrevet sendes ud d. 30 juni, 

derfor skal indlæg til nyhedsbrevet skal sendes til Maja Sparre senest 28 juni.  

Nyhedsbrev 

Frem over vil vi sende et nyhedsbrev ud to gange om året. Nyhedsbrevet skal indeholde nyt 

fra udvalgene og en kopi af aktivitets kalenderen. Vagn vil fremover være ansvarlig for 

udsendelse af nyhedsbrevet. Vi skal opfordre medlemmerne til at sende mailadresser ind, 

så de kan modtage det pr. mail.   

Generalforsamling 

På grund af det meget lave fremmøde på generalforsamlingen vil bestyrelsen arbejde på at 

lægge generalforsamlingen i forbindelse med en træning til næste år. Evt. i forbindelse med 

ulvekurset. Maja står for at kontakte Kurt. 

Dankollegiet 

Næste dankollegiemøde er d. 8 juli på sommerlejren. 

Uddannelses udvalget 

Uddannelses udvalget af holder nye kurser til efteråret. 

Næste mødedag 

Næste møde afholdes d. 8 september kl. 11.00 hos Allan.  


