
Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 

 

 

Sikkerhed  –  Sundhed  –  Socialt samvær  –  Personlig udvikling 

                                                                          Referat af bestyrelsesmødet den 08/04 2006 

 

 

DJSF’s vision: Det er DJSF’s vision, at medlemmerne gennem 

deres medlemskab øger deres tillid til fysisk formåen samt øger 

deres sociale kompetencer med større selvtillid og åbent sind til 

følge.   

Derudover er det DJSF’s vision, at forbundet vil fungere som et 

netværk for forbundets medlemmer, så medlemmerne vil 

betragte forbundet som et netværk til anvendelse i hverdagen 

samt et forum for socialt samvær.  

 

Referat af bestyrelsesmødet den 08/04 2006 

 

Tilstede: Stella, Henning, Johnnie, Carsten, Jan  

 

1. Velkommen 

2. Kassereren  
a) Økonomi 

b) Budget 2006 

 
Antallet af medlemmer i de enkelte klubber blev gennemgået. Der er fortsat problemer med 
nogle klubber. Forbundet vil prøve at følge op på problemerne internt i klubberne. Man må 
tage fat i de gradueringsberettigede, og sørge for, at disse er klart informeret om, hvordan 
sammenhængen mellem kontingentbetaling og ret til graduering forholder sig.   
 
Bestyrelsen regulerer indtægterne i budgettet for 2006 i tråd med diskussionen fra 
generalforsamlingen. Beløbet udgør herefter 58.434,-   
 
Økonomien blev gennemgået, og det overordnede resultat er, at det hele kører fornuftigt. 
 

3. Generalforsamlingen 2006 

a. Referatet skal godkendes af Frank Møller og Stella Gregersen. Herefter vil det blive 
offentliggjort på hjemmesiden. 

b. Bestyrelsen vil, på opfordring af Tina Huulvej, arbejde for at bestyrelsesarbejdet i DJSF 
bliver mere tydeligt i klubberne. Forskellige tiltag f.eks. i form af farverige plakater og 
andre ophæng er blevet diskuteret og vil blive behandlet nærmere i nær fremtid. Stella ser 
nærmere på at få lavet et oplæg til et layout og pris på en eventuel produktion.  

c. Ang. DJU: 

Johnnie vil arbejde videre på de aspekter, som blev diskuteret til generalforsamlingen. 

Hvis det er muligt at opstille et fornuftigt samarbejde og dermed skabe synergi for begge 
forbund, kan der arbejdes videre herpå. Ellers vil DJSF fortsætte med at varetage vores 
medlemmers interesser som hidtil. 

 

4. Dankollegiet 
c) Nyt fra Dankollegiet 

 

Frank melder pr. mail, at der intet nyt er at meddele. 
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5. Koordineringsudvalget  
d) Nyt fra KU 

e) Aktiviteter 2006 

i) Fast kalender 

ii) Handlebaner 

f) Hjemmeside, herunder 

i) Nyhedsmail 

ii) Debatforum 

g) Nyhedsbrev 

  
 

Det blev diskuteret, om det er en fordel at udsende nyhedsbrevet som PDF-fil. Dette 
inspirerer måske til at nogle klubber vil printe dette ud, så medlemmer i klubben uden 
netadgang også får dette at se.   
 

 
 

6. Lejre 2006 
h) Juniortræning  

i) Juniorlejr 

j) Landsstævne(/Sommerlejr) 

i)  Generelt 

ii) Træning i dagene op til 

iii) Fælles overnatning 

k) Efterårsferien  

 

Uge 42 planlægges en lejr primært for juniorerne.  Der gives et tilskud til lejren på højde 
med det Jesper tidligere har fået i Oksbøl. Koordineringsudvalget vil forespørge nogle 
klubber, om de vil være behjælpelig i organiseringen af en sådan lejr.  
 
Sommerlejr: Der er lavet indbydelser, som skal sendes rundt og uddeles i klubberne. 
Indbydelsen kan hentes på www.djsf.dk 
 
Angående det sociale islæt, vil det i høj grad være op til deltagerne selv at varetage dette 
på lejren, da der er et hav af aktiviteter at deltage i udover træningen. Der er bl.a. 3 store 
teltområder, som er inddelt i temaer, f.eks. mexicansk, og her afholdes fælles ”fester” 
hver dag.  
 
Den 09/04 er der møde med kampidrætsgruppen fra DGI angående hele arrangementet 
L-2006 og f.eks. valg af instruktører etc. Der skal eventuelt laves noget forklarende 
materiale angående Jiu-jitsu generelt.  
 
Det planlægges, at vi kan lave nogle opvisninger på stævnet, og derved skabe noget 
opmærksomhed omkring sporten. 
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7. Uddannelsesudvalget  
l) Nyt fra UU  

 

8. Teknisk Udvalg  
m) Nyt fra TU 

 

 

9. Inventarliste  

Listen blev forelagt på generalforsamlingen. 

 

10. Fokusområder (Alle!) 
n) Selvforsvar 

o) Træningsseminarer, herunder 

i) Ensartet undervisning på lejre 

p) Uddannelse i instruktørgerning  

q) Handlebaner  

r) Kurser i førstehjælp 

 

Selvforsvarskursus den 6-7 maj og der indløber fortsat tilmeldinger hertil. 
 
Bestyrelsen er ikke klar over hvorvidt DGI’s handlebaner er blevet gennemført. Vi har 
tidligere opfordret medlemmerne til at se på DGI’s hjemmeside.   
 
Der kunne eventuelt kombineres en ”handlebane-dag” i forbindelse med organiseringen af 
en juniorlejr i uge 42.  

 

 

 
 

11. Værdier (Alle!) 
s) Præsentation på kurserne  

5000 Handlingsplan 

5001  Fokusområder 

5002 Kursus for nye udvalgsmedlemmer – i bero 

5003 Hjælp til trængte klubber, hvordan 

5004 Manualer, vejledning m.m.   

5005 Medlemskonkurrence 

5006 Sponsorer – i bero 
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12. Eksterne samarbejdspartnere 
t) DJU 

- se punktet ”Generalforsamling 2006” 

 

13. Piktogrammer 

Der mangler sidste hånd på piktogrammerne i form af rammer om tegningerne. Johnnie kontakter 
Karin for en endelig oplæg. Dette skal implementeres i forbundet og bl.a. bruges i forbindelse med 
udarbejdelsen af ”aktivitetsplakaten” til klubberne.  

 

14. Eventuelt  
u) Nyt fra klubberne 

v) Tipsmidlerne – i bero 

w) Bestyrelsesmøder det kommende år 

 

i) Møde i april 2006 – 08.04.06 Afholdt 

ii) Møde i juli 2006 – lørdag den 17 juni kl. 11.00 i Haderslev 

iii) Møde i oktober/november 2006 

 

Årets navn: Dette skal tages nærmere op. Uddeling kan eventuelt ske på sommerlejren. Der 
skal laves et diplom og findes yderligere data på modtagerens jiu-jitsu virke. Henning arbejder 
videre hermed. 
 
 
 

 
 
 
Referatet er pr. dags dato blevet godkendt af de tilstedeværende. 
 

Referent Stella Gregersen 

 


