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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 fra Bestyrelsesmødet afholdt 28.09.2008 

 

 

Vi har fået en henvendelse fra et Svensk jujitsu forbund om et samarbejde. Vi prøver at køre tråden 
videre 

 Jan og Brian vil Forsøge at deltage på en af deres træningskurser for at se om der er belæg for et 
videresamarbejde. 

Skal vi opdatere pensum/teknikker?   Dette vil blive debatteret videre. 

Sommerlejr/kurser aflyses. Manglende interesse eller dalende medlemstal. Carsten oplyser at der Ud 
fra Regnskabet med solgte medlems vignetter ikke umiddelbart er medlems nedgang. 

Regnskab gået igennem pt. overskud på 8413,90. 

For at forsøge at sætte lidt mere gang i taskesalg med djsf logo, laver Jesper en reklamekampagne 
seddel med tasker op til jul. 

Der vil blive nedsat et udvalg til planlægning af sommerlejr. Henning er koordinator. Lejren vil blive i 
Oksbøl. Der planlægges en familie relateret lejr med arrangementer/udflugter for børn og 
koner/mænd. 

Lejren køres igennem DGI. 

 

 Der forsøges at lave tema aftner med de forskellige pensa feks.5/4 kyu på klub plan måske 
regionalt hvor elever fra de forskellige klubber kan deltage. Dette for at sikre at ka.erne kommer ud 
af klubberne selv om tekniske kurser aflyses. Kurserne vil give 5 point.  

Der er et 1.kyu træning. tirs. 14/10 i tønder. Henning Lindballe instruerer i basis. 

 

Generalforsamling :  Jesper finder en dato.   

Der vil blive afholdt et førstehjælps/nødværgerets kursus i forbindelse med generalforsamlingen. 
Startende med førstehjælp kl 10.30-12.00. 12.00-13.00 frokost. 13.00-14.00 nødværgeret.  14.00-
1600 Generalforsamling. 

 

Forslag til dirigent på generalforsamlingen Henning 

Følgende er på valg : 
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Referent Maja, sekretær   -  forslag Carsten PI. , Holger Tønder, Charlotte Esbjerg.  
Karsten har indvilliget i at stille op. 

Følgende er på valg 

Formand.  Brian tager genvalg. 

Koordinerings udvalgs poster ;  Vagn, Bjarne Brian kontakter disse. 

Uddannelses udvalg ;. Karin og Frank 

Revisorer Anette Bæk,  PI.Kbh.  og Karsten Buch, Kodokan. 

Udvalgs beretninger koordinering, teknisk udv. Uddannelses udv. Måske dankollegie.  

 

Fomandens beretning. 

Til dangradueringer udleveres ved bestået grad et sort bælte til første dan hvor efter der på senere 
tidspunkt  bliver overrakt et bælte med gravering DJSF Jiu-Jitsi, navn.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes 31/1-09 kl. 13. Tønder. 

 

Ref. Brian 

 

 

 

 

 

 


