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Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli 2005

Til: Jesper (FU), Helen (FU) Stella (FU), Frank (DK), Henning (AU), Kurt (TU), Allan (UU)
Fra: Johnnie (FU)

1. Velkommen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
a. Referat ikke sendt ud til bestyrelse, og kunne ikke godkendes.
3. Kassereren
Økonomi
a)

”Regning” til juniorlejr er betalt, der står godt 40.000 kr. på kontoen. Svendborg har vi ikke
kontakt til, og de står for en del af de ubetalte kontingenter.
Vi har ikke en Børge Truelsen i DJSF systemet (vinderen af konkurrencen). Hvad har han svaret
på den mail Stella har sendt. Kurt undersøger hvem han er (han er fra Herning klubben).

b)

Større investeringer de næste år

Iab. Er det en ide at få et overblik over, hvor mange ”lånemåtter” klubberne kan stille med. Punkt
til nyhedsbrevet.

4. Dankollegiet
Nyt fra Dankollegiet
c)
i)

d)

Iab. DK deltager ikke på mødet.

Næste DK møde
i)

Bestyrelsen bekendt, er der ikke besluttet næste møde ud over vedtægtsbestemte ifm.
generalforsamlingen 2006.

5. Koordineringsudvalget
Nyt fra KU
e)
Målsætning på hjemmeside
f)
i)

g)

Aktiviteter 2005
i)

h)
i)
j)

Det er svært at komme i kontakt med dem der har ansvaret i DGI. Det skal være under
udvalget i Kampidræt. Bjarne er stadig på sagen.

Aktiviteter 2006
Hjemmeside, herunder
Nyhedsbrev, deadline 30. juni.
i)

k)

Målsætning fra udvalgene er komet på hjemmesiden. Formanden kan dog ikke finde
dem…

Der er ikke nogen nyheder ud over det, der er sendt ud.

Udvalgsmedlemmers deltagelse på DJSF arrangementer
i)

Medlemmer i TU og UU kan deltage på kurser under DJSF på DJSF’s regning. Girokort
sendes til Tønder og betales af kasserer. Betalingen er inkl. transport.

6. Lejre 2005
Vinterlejr 2005
l)
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m)

Juniorlejr 2005
i)

n)
o)

p)

Sommerkursus 2005
i)

I gang med sommerkurset. De første 2 timer siger at lejren bliver en succes.

i)
ii)

Ikke i år, men måske næste år.
Lejre 2006

Efterårsferien 2005
Juniorvinterlejr
i)

q)

s)
t)
u)

20.-22. januar. Samme koncept som 2005. Jesper har tovet. Oksbøl. Vi skal have alle
klubber med næste år!

Juniorsommerlejr
i)

r)

60 deltagere med lidt for mange instruktører (mange hvidbælter var blevet gradueret).
Næsten ferie for ledelsen . God ide med unge instruktører fra klubberne. Føl ordningen
fungerer! Carl underholdte på lejren. Der kommer et ”skrift” på hjemmesiden samt åbnet
en debat.

Oksbøl igen næste år. Samme koncept som i år. Starter søndag den 24. juni og fire
dage frem.

Landsstævne generelt
i)

Iab. Ingen kontakt fra Kampidræt.

i)

Iab. Ingen kontakt fra Kampidræt.

i)

Iab. Ingen kontakt fra Kampidræt.

i)

Henning arbejder på et scenarie, Koordinerer en indsats.

Træning i dagene op til
Fælles overnatning
Efterårsferien

7. Uddannelsesudvalget
Nyt fra UU
v)
i)
ii)

w)

Ikke meget nyt. Arbejder stadig på kurserne sammen med DGI. Det går langsomt, men
der sker lidt fremskridt.
Store Kampidrætsdage. Allan skal undervise på denne weekendtræning.

Målsætning på hjemmeside
i)

Skulle være på hjemmesiden, formanden kan dog ikke finde dem.

8. Teknisk Udvalg
Nyt fra TU
x)
i)
ii)
iii)

iv)

y)

Arbejder videre på SF kursus.
Satser på at få orange i langform klar til DK møde 2006.
Dispensation for overførselsgebyr. ”Gammel” udøver fra Kodokan skal have overført sin
grad fra DGI til DJSF. Dispensation givet. Bestyrelsen stiller forslag til GF om at
vedtægterne tilrettes.
Pointsystemet vedr. sommerlejr. Pointene udløses først når lejren er overstået, derfor
gælder sommerlejren ikke ift. Graduering om torsdagen. Carsten kigger på vedtægterne.

Målsætning på hjemmeside
i)

Skulle være lagt på hjemmesiden, formanden kan dog ikke finde dem...
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9. Inventarliste (Jesper)
i. Ikke nyt siden printer. Bærbare PC er gået i stykker. IB Enø arbejder på at løse sagen.
ii. Der er 500 licenser på vej inkl. indhold. De skulle gerne holde i 2 år.
iii. Clipboards og ringbind er der nok af. Send en mail til Jesper hvis der er behov for noget af
dette.
iv. Der er enkelte rygsække tilbage, der deles ud på forskellige træninger, hvor det passer.
v. Tasker er der 10-20 af (både i store og små størrelser).
vi. Skal vi have diplom når man opnår gradueringsret? Indtil videre har vi rigeligt med
diplomer, vi tager den op igen næste gang der skal trykkes.

10. Åbne bestyrelsesmøder
Åbne bestyrelsesmøder ifm. træning
z)
i)

Der vil være en begrænsning i talen, hvis der er andre end bestyrelsen til stede. Idé er
droppet.

11. Fokusområder (Alle!)
aa) Selvforsvar
i)

bb)
cc)
dd)
ee)

Træningsseminarer
i)

Vi er godt i gang.

i)

UU er i gang med DGI. Der sker stadig fremskridt.

i)

Bjarne er i gang.

Uddannelse i instruktørgerning
Handlebaner

Kurser i førstehjælp
i)

ii)

ff)

Skal vi afholde et kursus i DJSF regi, og ”sælge” konceptet til DGI? Vi afventer at
instruktørkurserne kommer op og køre. Allan spørger Rico om han vil afholde kursus ud
fra gammelt materiale.
Værdier (Alle!)

Præsentation på kurserne
i)

gg)

TU er i gang med at kigge på SF kurser. De kommentarer, der er skrevet i debatten
tages med i overvejelserne. Næste gang: kortere kursus, ca. 7 timer. Intro, frokost,
derefter 3 poster. Forskellige omstændigheder: barmiljø eller andre situationer.

Piktogrammer: Henning og Allan arbejder stadig på at finde gode muligheder. Målet er,
at det er klart til 3. september.

Præsentation på hjemmeside
i)

Se ovenfor.
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Handlingsplan

Fokusområder
Kursus for nye udvalgsmedlemmer – henviser til DGI kurser i CD.
Leder/instruktør CD opstart.
Hjælp til trængte klubber, hvordan? Kontaktbureau for instruktører. Økonomisk hjælp fra DJSF?
I første omgang deler Klub og DJSF kørselsudgifter: 1,5 kr. per km. Nyhedsbrevet
spørger efter interesserede undervisere. Formidling sker gennem TU. Interesserede
sender en mail til TU.

Ændring i kommissorier
Manualer, vejledning m.m.
Medlemskonkurrence

Klubberne skal være bedre til at sparke til medlemmerne. Måske næste år er en multiple choise
på internettet. Henning får opgaven.

Sponsorer

I bero.

12. Eksterne samarbejdspartnere
hh) DJU, JJIF, reaktionsbane, juniorarrangementer – i bero
DGI, uddannelse, aktiviteter
ii)
13. Eventuelt
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)

Nyt fra klubberne
i)

Grindsted er ikke eksisterende, deres måtter/materialer ligger hos Jesper.

i)

I Oksbøl (Jesper). Vi skal findes 100 m2 måtter ekstra.

i)

Oksbøl (Jesper) vil gerne afholde både senior og junior. Uge 27.

i)

Den er fyldt op nu!

Tipsmidlerne – i bero
Teknisk kursus i februar:
Sommerljr 2007

Førstehjælpstasken

4 bestyrelsesmøder det kommende år

Møde i juli 2005 ifm. sommerlejr i Herning
Møde i oktober 2005 ifm. nationalgraduering, Horsens.
Møde i januar 2006, ifm. vinterlejren i oksbøl.
GF 2006: lørdag den 18. marts. Henning lægger den hurtigst muligt på internettet.
Møde i april 2006
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Hvad skal gøres

Hvad er status på Børge Truelsen
Udvalgenes målsætninger på hjemmesiden. Henning
skal vise formanden hvor de er på hjemmesiden.
Træning i efterårsferien 2006. Der skal laves et oplæg
til, hvordan en sådan lejr kan skrues sammen, hvem
den henvender sig til og hvor den evt. kan afholdes.
Pointsystemet vedr. sommerlejr. Der skal udarbejdes
et forslag til ændringer af systemet, sendes til DK
Kursus i førstehjælp. Kan Rico afholde et kursus med
det eksisterende materiale?
Piktogrammer ifm. værdier.
CD med informationer til klubberne
Konkurrence næste år: multiple Choise på
hjemmesiden.
Teknisk kursus i februar. Der skal findes ekstra 100
m2 måtter.
Næste nyhedsbrev
- Hvem har lånemåtter liggende i klubberne
- Hvilke klubber er interesserede i instruktørhjælp
udefra?
- Hvem er interesseret i at yde instruktørhjælp?

Hvem gør det

Kurt/Stella
Henning
Henning
Carsten
Allan

Allan/Henning
Johnnie
Henning
Jesper
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