Referat af bestyrelsesmøde den 21. januar 2006
Tid: 12-15
Sted: Oksbøl
Dagsorden per 1. januar 2005.

Tilstede: Jesper (FU), Stella (FU), Henning (AU), Kurt (TU), Johnnie (FU), Karin

1. Velkommen
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Kassereren
a)
Økonomi
b)
Budget 2006
i)
Ny kontoplan
ii)
Udarbejdelse af budget, hvordan
c)
Rens klubben
d)
Større investeringer de næste år
i)
Egne måtter – i bero
Efter aftale er der blevet opstillet en ny kontoplan – hvoraf de enkelte konti fremgår
tydeligere. Dette varetages af kassereren.
4. Dankollegiet
a)
Nyt fra Dankollegiet
b)
Næste DK møde 4.februar og derefter 18 marts

5. Koordineringsudvalget
a)
Nyt fra KU
b)
Aktiviteter 2006
i)
Fast kalender
ii)
Handlebaner
c)
Hjemmeside, herunder
i)
Nyhedsmail, deadline 31.december
ii)
Debatforum
d)
Nyhedsbrev
DGI Sønderjylland arbejder på Sommerkursus. Det er blevet aftalt at vi nu kan blive
indkvarteret samlet, og har fået stillet et område på campingpladsen til rådighed, som

er i umiddelbar nærhed af træningsområdet. Det vil være muligt at blive på området
når Landstævnet går i gang.
Synlighed er en vigtig del af Sommerkurset og Landstævnet. Det vil blive forsøgt at
finde måtter, så det vil være muligt at lave ”opvisning”.
Mandag 12.00 – torsdag 12.00 trænes der som Sommerkursus. Herefter er der
Landsstævne.
Der skal vælges ny formand i DGI Kampidræt. Generelt virker det til, at der er lidt
”rod” i tingene, og organiseringen virker besværet. F.eks. angående afklaring af, om
de bestilte 200m2 måtter kan blive stillet til rådighed. Der er ikke blevet meldt klart
tilbage på dette. Der skal eventuelt hentes egne måtter i f.eks. Herning. Hvis dette
bliver nødvendigt, kan der indhentes tilbud fra f.eks. 4x34 og lignende.
Der skal sendes et nyhedsbrev rundt. Emner:
Juniorsommerlejr – dato
Sommerlejr - dato
Lånemåtter – er der klubber der har måtter liggende?
Klubber som har brug for instruktør/gradueringshjælp?
Er der klubber som kan yde instruktør/gradueringshjælp?
Henning sender nyhedsbrevet rundt til bestyrelsen, som tilføjer kommentarer før dette
udsendes.
6. Lejre 2005
a)
Evaluering af sommerkursus 2005
Kurt sammenfatter en kortfattet resumé af Sommerkursus i Herning, så disse
erfaringer kan inddrages i arrangeringen af fremtidens Sommerkurser.
7. Lejre 2006
a)
Juniortræning
b)
Juniorlejr
c)
Landsstævne
i)
Generelt
ii)
Træning i dagene op til
iii)
Fælles overnatning
d)
Efterårsferien
Juniorlejr afholdes i Oksbøl og er blevet lagt sidst i skolernes sommerferie, 2-6 aug.

Teknisk kursus afholdes næste søndag på Ragu-ku i Oksbøl kl 10.30 – 17.30. Der er
24 tilmeldte indtil videre. Selvom tilmeldingsfristen er overskredet accepteres nye
tilmeldinger stadig.
8. Uddannelsesudvalget (Karin)
a)
Nyt fra UU
1. hjælpskurset er flyttet til 24/3 i Tønder. Der kommer en Falckredder og underviser,
og der deltager både børn og voksne. Kurset kombineres med træning.
3 dags børneinstruktør kursus afholdt. Det var hårdt med 3 dage, som stækker sig
over 2 weekender. Specielt når kursisterne skal køre langt. Dog var det meget positivt,
at kursisterne fik tid til at afprøve teknikkerne inden 2. del af kurset. Det tilstræbes at
kurset stadig afholdes over 3 dage, men at mødestedet deles op f.eks. en gang i
Jylland og en gang på Sjælland.
Ellers er der godt gang i kurserne, hvor der bl.a. også fokuseres på kurser målrettet
mod børn og unge.
9. Teknisk Udvalg (Kurt)
a)
Nyt fra TU
b)
Præsentation af værdier på kurserne
Man skal tilrettelægge træningen efter alle deltagere – også om disse er 8 eller 50 år.
Det er blevet indskærpet at f.eks. vandpauser overholdes og at der tages individuelle
hensyn. Man vil forsøge at lave noget skriftligt materiale, som kan uddeles til
instruktørerne, som ridser den ønskede adfærd op.
Evalueringen af 4 kyu er klar til godkendelse i Dan Kollegiet.
På næste gradueringskursus vil en vejledning til Pointsystemet blive udleveret og
herefter testet. Dette tiltag skal sikre en ensretning af pointgivningen ved
gradueringer.
6-7 maj afholdes der Selvforsvarskursus i Herning. Dette bliver det 3 kursus i rækken.
10. Inventarliste (Jesper)
Listen er færdig og rettet til. Listen rundsendes og herefter kan kommentarer tilføjes. Den
endelige liste medtages på Generalforsamlingen.
11. Fokusområder (Alle!)
a)
Selvforsvar
b)
Træningsseminarer, herunder
i)
Ensartet undervisning på lejre
c)
Uddannelse i instruktørgerning

d)
e)

Handlebaner
Kurser i førstehjælp
i)

Kursus 14. januar

Der afholdes handlebane i DJSF-regi ca. midt i september, såfremt der ikke afholdes noget i
DGI-regi.
12. Værdier (Alle!)
a)
Præsentation på kurserne
b)
Handlingsplan
i)
Fokusområder
ii)
Kursus for nye udvalgsmedlemmer – i bero
iii)
Hjælp til trængte klubber, hvordan
c)
Manualer, vejledning m.m.
d)
Medlemskonkurrence
e)
Sponsorer – i bero
Årstallet på hjemmesiden opdateres, eller fjernes helt. Henning sørger herfor.
Piktogrammer: Sundhed, Sikkerhed, Socialt samvær og personlig udvikling: Det har vist sig
at være svært at finde nogle egnede mærker. Det bør overvejes hvor meget mere energi der
skal bruges på dette.
Værdierne skal synliggøres overfor klubberne og på lejre/kurser etc. Om det ikke bliver
visualiseret i form af piktogrammer, bør dette gøres i form af skrevne materialer eller farver
eller…? Karin forsøger sig med et udkast til et visuelt element.

13. Eksterne samarbejdspartnere
a)
DJU, JJIF, reaktionsbane, juniorarrangementer
14. DJSF shoppen (Jesper)
a)
Matsuru tasker
Der er nogle enkelte tasker tilbage og der er et moderat salg. I fremtiden vil det blive taget
op, om det er mere aktuelt med en rygsæk. Reklameværdien i en rygsæk vurderes som
højere end for en træningstaske.
Der er mange a4 mapper, som ikke benyttes.
Der skal evt. laves klistermærker – Jesper undersøger dette.
15. Eventuelt

a)
b)
c)

Nyt fra klubberne
Tipsmidlerne – i bero
4 bestyrelsesmøder det kommende år
i)
GF 2006 den 18. marts kl. 10-14
ii)
Møde i april 2006
iii)
Møde i juli 2006
iv)
Møde i oktober/november 2006

Jesper: Sekretær for Dankollegiet mangler på hjemmesiden? Til juniorsommerlejr 2005
findes kun billeder, men der mangler teksten om lejren. Henning får rettet dette op.
Lejre 07: Jesper vil forsøge at slå voksen- og børnelejren sammen. Der vil blive tilstræbt et
program som både tilgodeser den hårde træning samt hyggen.
Det er skidt for måtterne at blive opbevaret i en container. Flere af måtterne er våde og
kølesystemet dur ikke mere. Der skal arbejdes på en anden løsning.
Der kunne laves et ”diplom” til elever som dyrker jiu-jitsu på f.eks. efterskoler, hvor der
ikke findes licenser. Licenser ville evt. kunne sponsoreres af skolen, men graduering ved
underviseren registreres ikke i DJSF. Der kunne laves en dispensation, hvorefter elever ville
kunne optages i andre Jiu-jitsuklubber. Der kunne også gives en begrænset gradueringsret
til underviseren, Kurt (fra Næstved). Jesper taler med Kurt, om han ønsker at forfølge
denne ide. Dan Kollegiet skal siden hen tage stilling til, om en begrænset gradueringsret
skal udstedes. Hvis ikke skolen vil investere i licenserne, udstedes et diplom, som kan
bruges til optagelse i andre klubber.
Ib Bang: Licenserne smitter af når disse føres gennem en valse til tryk af yderligere
oplysninger. Jesper mener ikke dette vil være et problem med de nye licenser.
Bestyrelsen ønsker at stifte en ”årets navn” - pris til anerkendelse af medlemmer/trænere
som yder en indsats udover det sædvanlige. Beslutningen om valg af ”årets navn” ligger
udelukkende indenfor Bestyrelsens beføjelser.
På indbetalingssedlerne fra Tirus står intetsteds hvad DJSF er. Dette er uhensigtsmæssigt da
nogle forældre ikke har kunnet genkende navnet. Disse har været af den overbevisning, at
det drejede sig om en falsk internet indbetaling. Carsten tilføjer det fulde navn på
indbetalingerne fremover.
Mødet slut kl 15.00

