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Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2005
Dagsorden per 26. september 2005.

Tilstede: Stella, Frank, Johnnie, Carsten og Jan

1. Velkommen
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde - Godkendt

3. Kassereren
a)
Økonomi
b)
Større investeringer de næste år
i)
Egne måtter – i bero
Fremsendte saldobalancen gennemgået – ingen spørgsmål i den forbindelse.
Forbundets bærbare pc er blevet opgraderet
Tirus systemet kører fint, og det er så vidt, at systemet sender opkrævninger via email. Dette sparer mange
omkostninger i forbindelse med porto, hvilket dog kræver, at klubberne er opmærksomme på at opdatere
mailadresserne.
Optagelse af Rens i forbundet blev diskuteret. Der bliver lavet udmelding til Olav Velds.

4. Dankollegiet
a)
Nyt fra Dankollegiet
b)
Næste DK møde
4 feb + 18 marts afholdes nye møder. Her behandles indkomne forslag og pensum revideres videre.
Rammerne for de enkelte øvelser tages op og diskuteres. Ønsker vi en vis form for fleksibilitet og tilpasning,
eller skal vi følge en stringent konformitet hvad øvelserne angår?
Jan forelagde formanden for DK et forslag til ændring af gradueringsreglementet i forbindelse med gebyr ved
overførsel af grad. Dette tages op i DK.

5. Koordineringsudvalget
a)
Nyt fra KU
b)
Målsætning på hjemmeside
c)
Aktiviteter 2006
i)
Fast kalender
ii)
Handlebaner
d)
Hjemmeside, herunder
i)
Nyhedsmail, deadline 30. september
ii)
Debatforum
e)
Nyhedsbrev
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Bjarne Simonsen har indsendt følgende forespørgsel: er det muligt selvstændigt i Koordineringsudvalget at
omrokere med økonomien, for således at benytte overskud fra et kursus til at dække eventuelle underskud
ved andre?
Budgettet skal til enhver tid overholdes, men det er Koordineringsudvalget som administrerer dette.
Bestyrelsen ønsker ikke at have indflydelse på de enkelte posteringer og det overlades til
Koordineringsudvalget at træffe beslutninger ang. anvendelsen af de midler, som er stillet til rådighed.
Herunder også administrationen af kursusoverskud til dækning af andre kurser.
Ang. opstilling af en vejl. pris for henholdsvis 1- og 2-dags kurser: TU arrangerer kurser, og opstiller
forventede udgifter/indtægter herfor jf. kommissoriet.

6. Lejre 2005
a)
Evaluering af sommerkursus 2005
Der blev gennemført en egentlig evaluering på lejren, og Kurt ligger inde med resultaterne af denne. Generelt
var der en god stemning og forplejning var i top.

7. Lejre 2006
a)
Juniortræning
b)
Juniorlejr
c)
Landsstævne
i)
Generelt
ii)
Træning i dagene op til
iii)
Fælles overnatning
d)
Efterårsferien
Alle punkter varetages af de derfor ansvarlige og kører efter planen.

8. Uddannelsesudvalget (Allan)
a)
Nyt fra UU
9. Teknisk Udvalg (Kurt)
a)
Nyt fra TU
Oplæg til revidering af ”orange” pensum færdig. Når dette er godkendt fortsætter arbejdet med grønt. Næste
møde: 20. nov. Nye opgaver vil bl.a. bestå af at gennemgå pointsystemet ved graduering.

10. Inventarliste (Jesper)
11. Fokusområder (Alle!)
a)
Selvforsvar
b)
Træningsseminarer, herunder
i)
Ensartet undervisning på lejre
c)
Uddannelse i instruktørgerning
d)
Handlebaner
e)
Kurser i førstehjælp – 14. januar afholdes kursus. Dette afholdes i Tønder
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12. Værdier (Alle!)
a)
Præsentation på kurserne – TU bruger næste møde til at evaluere tiltag til dette punkt
b)
Handlingsplan
i)
Fokusområder
ii)
Kursus for nye udvalgsmedlemmer – i bero
iii)
Hjælp til trængte klubber, hvordan
c)
Manualer, vejledning m.m.
d)
Medlemskonkurrence
i)
Multiple choice på hjemmeside? – f.eks. i form af medlemskonkurrence - ligger
ikke umiddelbart inden for rækkevidde

e)

Sponsorer – i bero

13. Eksterne samarbejdspartnere
a)
DJU, JJIF, reaktionsbane, juniorarrangementer
14. DJSF shoppen (Jesper)
a)
Matsuru tasker
Frank har en leverandør, som kan levere i meget små mængder f.eks. 20-30 stk. t-shirts, kopper
etc.

15. Eventuelt
a)

Nyt fra klubberne
i)

b)
c)

Optagelse af Rens, se punktet fra Kassereren

Tipsmidlerne – i bero
4 bestyrelsesmøder det kommende år

Kommentar Johnnie: Mht. arrangering af kurser i klubber og forbund: Måske skal vi kaste fokus på
de klubber som er specielt aktive. Dette vil dog igen kræve administration.
Pt. ønsker vi ikke at udbyde et væld af forskellige kurser fra DJSF – Forbundet tager dog gerne
konkurrencen op fra klubber som måtte melde sig på banen

Møder i 2006:
Møde i januar: 21. januar kl. 12 Oksbøl
GF 2006 – 18. marts kl. 10-14 Odense
Møde i april:
Møde i juli:
Møde i oktober/november:
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Aktionsliste fra sidste møde
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

