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Referat fra 

DJSF’s generalforsamling 
Afholdt i Odense den 1. marts 2015. 
 
 
Erik Salling, Odense, blev valgt som dirigent, og Lennarth Overgaard, Frederikshavn, som referent. 

Der var 8 stemmeberettigede klubber til stede: Odense, Tønder, Vejle, Næstved, Herning, Frederikshavn, 

Viborg og Oksbøl. 

Formandens beretning: Ingen kommentarer, vedtaget med 8 stemmer. Beretninger fra udvalgene var 

udsendt til alle klubber og blev ikke læst op. Der var ingen spørgsmål til beretningerne. 

Forelæggelse af regnskab: Vedtaget med 8 stemmer. 

Forelæggelse af budget: Vedtaget med 8 stemmer. 

Fastlæggelse af gebyrer: Ingen forslag, fortsætter uændret. 

Indkommende forslag: Ingen. 

Valg af poster til forretningsudvalg: Formand Jesper Mazanti og sekretær Carsten Schau er på valg. Jesper 

Mazanti blev genvalgt. Carsten Schau ønskede at udtræde og i stedet blev Martin Dideriksen, Herning, 

valgt. 

Valg af poster til udvalg: Koordineringsudvalget: Vagn Damholt ønskede ikke genvalg. Holger Madsen, 

Næstved genopstiller og indtræder som formand for udvalget. Jimmy Knudsen, Herning og Erik Salling, 

Odense indtræder som menige medlemmer i udvalget. 

Uddannelsesudvalget: Formandsposten er ikke på valg, så Jimmy Knudsen, Herning, fortsætter. Tommy 

Damsgaard Andersen, Frederikshavn, blev genvalgt, og det blev Holger Madsen, Næstved, også. 

Valg af revisorer: Carsten P. Andersen (1) og Martin Iwersen (2) blev genvalgt. 

Eventuelt: 

Årets jiu-jitsu-ka: Heidi fra Næstved (ikke til stede). 

Jesper Mazanti informerede om publicering af pensum-dvd’er. Morten Wiberg, Herning har digitaliseret 5., 

3. og 2. kyu. 4. kyu (på bånd) er i stykker, og kunne ikke digitaliseres.  

Kenneth Jensen, Odense vil gerne være med til at udvikle nye præsentationsvideoer. 

Bjarne Simonsen, Vejle, ser gerne reaktionsbanerne genindført. 
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Tommy D. Andersen, Frederikshavn, oplyser at han påtænker at arrangere kursus i Frederikshavn med 

Carsten Toft, 6. dan i Shotokan-karate som instruktør. 

Tommy D. Andersen foreslår nyt instruktørkursus i DJSF-regi. Opbakning fra formanden, der siger, at det 

har uddannelsesudvalget meget frie hænder til at arrangere.  

Jesper Mazanti afsluttede mødet med at takke for den positive ånd der har præget hele mødet. 

 


