Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund
Sikkerhed – Sundhed – Socialt samvær – Personlig udvikling
Generalforsamlingen i DJSF 18.03.06

Generalforsamling i DJSF – Sportscentrum 18.03.06
1.

Valg af dirigent og referent
Frank blev valgt som dirigent
Stella blev valgt som referent

2.

Kontrol af stemmer
8 stemmeberettigede klubrepræsentanter er tilstede

3.

Formandens beretning samt beretninger fra udvalgene og Dankollegiet
Formandens beretning blev godkendt
TU’s beretning blev godkendt
UU’s beretning blev godkendt
KU’s beretning blev godkendt
Dankollegiets beretning blev godkendt

4. Forelæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab, som er underskrevet af Annette Bæk (Hillerød 04.03.06) og
Karsten Buch (Odense 08.03.06), blev udleveret og gennemgået. Dette blev herefter
godkendt
5. Forelæggelse af næste års budget
Der er blevet gjort opmærksom på, at beløbet for indtægter af medlemsskaber ser ud
til at være meget højt sat med 64.580,00. Dette er set i forhold til budgettet for 2005
som var på 59.000,00 hvor resultatet blev 52.680,00. Tallet er dog baseret på de
allerede udsendte regninger. Bestyrelsen er opmærksom herpå, og vurderer en
regulering af tallet ved næste bestyrelsesmøde. Ved en eventuel regulering fremsendes
et revideret budget for 2006
6. Fastlæggelse af gebyrer
Bestyrelsens forslag er at gebyrerne fortsætter uden ændring.
Frank Møller debaterer en regulering af mærker og vignetter fra henholdsvis 25,- og
50,- til 30,- og 60,Begrundelsen er, at prissætningen er ca. 5 år gammel, og det derfor vil være naturligt
at hæve prisen. Dette vil også hjælpe budgettet til at hænge sammen.
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Det sender evt. et politisk/negativt signal at sætte priserne op. Dette vil ikke stå mål
med den forholdsvis lille, økonomiske gevinst forbundet vil få ud af en sådan ændring.
Til den økonomiske diskussion hører også, at vi udbyder nogle meget billige kurser til
medlemmerne. Dette er set i forhold til andre forbund som fx Karate. Det er dog
bestyrelsens mål at holde medlemmernes udgifter i forbindelse med kurserne lave, for
derved at sikre mange tilmeldte og lige mulighed for alle om at deltage.
Det tilskyndes at der i de enkelte klubber sættes fokus på, at medlemmerne får betalt
deres kontingent, hvorved det vil være muligt at overholde budgettet.
Bestyrelsen vil dog være opmærksom herpå fremover, og overveje en evt. regulering.

7. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8.

Valg af poster til forretningsudvalg og bestyrelse

Forretningsudvalget:
På valg er Næstformand, Jesper Mazanti genopstiller. Han blev valgt.
På valg er Kassereren, Carsten Andersen genopstiller. Han blev valgt.
Valgene er for 2 år.
9.

Valg af poster til udvalg
UU:
Formanden er på valg. Allan Gustavson genopstiller. Han blev valgt
KO:
Formanden er på valg. Henning Lindballe genopstiller. Han blev valgt
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10.

Valg af revisor
Annette Bæk og Carten Buck genopstiller. De blev valgt.

11.

A:

B:

Eventuelt
Forslag fra Peter Thorsbjerg til KU: at der udsendes flere nyhedsbreve. Fx når
kalenderen opdateres, hvilket kunne resultere i flere besøgende på hjemmesiden, og
mere opmærksomhed omkring arrangementerne.

Spørgsmål indgivet af Frank Møller, Vejle Jiu-Jitsu klub:
Videomateriale på Internettet,
Ønsker DJSF videomateriale af vores teknikker på Nettet?
Da dette vil være forbundet med store mængder data, bør det undersøges, hvorvidt den
eventuelt øgede trafik i forbindelse med et sådant tiltag forøger udgifterne for
hjemmesiden.
Det vil muligvis være en god reklame for sporten, men bør ikke nødvendigvis bruges til
pensum. Der kan opstå ugunstige situationer, spørgsmål og diskussioner omkring
materialet, hvilket kan skabe forvirring og derved negative holdninger. Det er
forbundets formål, at medlemmerne erhverver sig viden om teknikker, pensum etc. ved
deltagelse i arrangementerne.
Det er den generelle holdning at mediets (hjemmesider) pr-funktion absolut kan
benyttes til udbredelse af viden om klubberne.
Det vil i øvrigt være omfangsrigt at påbegynde en sådan opgave, med udvælgelse af
egnede optagelser etc.
Pr-mæssigt vil det være fordelagtigt at optage dagligdags relaterede situationer, som
fremhæver fordelen ved selvforsvar. Herved får nye brugere også en direkte relation
mellem dojo-træningen og den reelle brug af selvforsvar. Forbundet kunne lave
materialet og stille det til rådighed for interesserede klubber.

C:

Peter Thorsbjerg oplyser, at der afholdes venskabstræning 8-9 april i Sportscentrum
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D:

Jesper Mazanti fremviser forbundets nye rygsæk. Denne kan bestilles på internettet og
koster kr. 145,-.
Junior Vinterlejr afholdes igen næste vinter i samme weekend som i år. Informationer
herom opdateres i kalenderen.
Jesper vil gerne arrangere Sommerlejr/Juniorlejr 2007. Det vil være et mål at slå disse
sammen.
Der er kommet nyt indhold i licenserne.

E:

Carsten Andersen: Skal vi vende tilbage til DJU?
Der vil være flere fordele, bl.a. administrativt og i forbindelse med brug af faciliteter og
ikke mindst tipsmidlerne. Det vil dog være et krav, at vi kan træne vores eget system.
Der bør opstilles et forhandlingsudvalg, som tager det videre initiativ, og opstiller de
krav, under hvilke det vil være interessant for os at komme tilbage.
Hvordan vil dette fx påvirke samarbejdet, som nu er begyndt med DGI ang. børn og
uddannelse?
Der er blandede holdninger til emnet, men bestyrelsen vil tage dette op.

F:

Jesper Mazanti udleverer inventarlisten. Denne blev gennemgået.

G:

Carl Henriksen roser udvalgene og giver en positiv tilkendegivelse på arrangementet
omkring hans graduering til 7 dan.

H:

Tina Huulvej: der bør være mere info om underudvalgene, således at medlemmerne
kan tage stilling til, om de ønsker at træde ind i foreningsarbejdet. Det er ikke nok at
annoncere på internettet. Der bør være hard copy materiale i klubberne også.

Referatet er godkendt af Stella Gregersen og Frank Møller d 18/4-06
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