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Referent: John Kristensen 

Tilstede: Thomas Rosager (Odense) 

Kenneth Jensen (Odense) 

Jesper Mazanti (Oksbøl) 

John Kristensen (Nørre Aaby) 

Kurt Kristensen (Herning) 

Jimmy Knudsen (Herning) 

Preben Majdahl (Næstved) 

Heidi Gleerup (Næstved)  

 

Dirigent: Preben. 

 

Klubber repræsenteret: Oksbøl, Herning, Odense, Nørre Aaby og Næstved. 

 

Formandens beretning: 

Endnu et år er gået, så godt nytår. Nu har vi været i gang med træning et stykke tid efter coronaen. Og det 

har været rart at mærke måtterne igen. Dog har man måtte aflyse sommerlejren 2022, der skulle have 

været afholdt i Tønder. Et stort ØV herfra. Så igen har jeg været begrænset for hvad jeg har kunne lave som 

ny formand. Jeg har haft ringet rundt til alle klubber, for at høre om der evt. har været noget der skulle 

drøftes og vil fortsat gøre dette i det nye år.  

Nu kan vi vel snart kun håbe på at corona ikke begynder at bluse op igen, da vi endelig er kommet i gang 

igen. 

Venlig Hilsen Thomas Rosager  

 

Økonomi:  

Budgetteret underskud 18,000- realiseret underskud 41,000- 

Passiver: 126,000- 

Budgetterer i 2023 med mere tilskud til kurser og kørselstilskud. 

 

Revideret regnskab er principielt godkendt, dog ikke fremsendt til alle rettidigt. Derfor kan der gøres 

indsigelse indtil 14 dage efter generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har besluttet ikke at foretage ændringer af gebyrer. 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

Valg:  

Formand Thomas Rosager - genvalgt. 

Sekretær John Kristensen - genvalgt. 

 

Koordineringsudvalget består af: Holger Madsen (formand) 

Jimmy Knudsen (genvalgt) 

Thomas Rosager (nyvalgt). 
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Uddannelsesudvalget består af: Jimmy Knudsen (formand) 

Bjarne Simonsen (genvalgt) 

Holger Madsen(genvalgt). 

Valg: 

Revisor 2 Birger Jensen (Tønder) er genvalgt. 

(Revisor 1 er Lone Bæk Olsen) 

 

Eventuelt:  

 

De enkelte udvalgt skal planlægge valg / genvalg til de enkelte udvalg. 

Heidi efterlyser bedre kommunikation via forbundets hjemmeside - f.eks. tidligere udmelding om møder og 

lejre.  

 

Generalforsamlingen anbefaler, at koordineringsudvalget arbejder mere med udmelding via hjemmesiden  

Generalforsamlingen anbefaler, at Koordineringsudvalget opdaterer kontaktinformationer til de enkelte 

klubber. 

 

DJSF i fremtiden: Generalforsamlingen fandt det interessant, at Thomas og Kenneth går i dialog med andre 

kampsportsforbund; i første omgang DJU om samarbejdsmuligheder. 

 

OJJK er blevet kontaktet af en nyopstartet klub i Middelfart som på sigt ønsker at knytte sig til DJSF. 

 

Årets Jiu-Jitsu-ka: Daniel Vensild har undervist på flere lejre og været ansvarlig for træningen i Oksbøl i 

Jespers fravær. 

 

(Heidi) Efterlyses: Tidligere udmeldinger vedr. instruktører / hjælpere til lejre. Svar: Det kan være svært, at 

vide behovet for instruktører på lejre før alle tilmeldinger er kommet ind. 

 

Klubberne rundt: Generel fremgang efter corona. 

 

(Kenneth) Opfordring til, at man siger til, hvis der er kandidater til nationalgraduering. Så stabler vi én på 

benene. 

 

Næste bestyrelsesmøde 10. marts 2023. Sted tilgår 

 


