Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund
Sikkerhed – Sundhed – Socialt samvær – Personlig udvikling

Ordinært Dankollegiemøde 15/02 2009

Valg af dirigent: Jan Kierkegaard
Mødet er rettidigt indkaldt.
Kontrol af stemmer: 10 stemmer
Beretninger:
Formandens og TUS beretning blev fremlagt til DJSFs generalforsamling
Indkomne forslag: De indkomne forslag blev ikke udsendt i tide, og vil blive diskuteret
under evt.
Valg af poster:
Dankollegie:

Formand: Kenneth Jensen
Sekretær: Sophie Hytteballe genvalgt

TU:

Anders Friis valgt
Brian Vidgaard genvalgt
I den forbindelse dankollegiet vi gerne sige tak til Kurt Kristensen
for det arbejde han har lagt i TU de sidste 6 år

Evt.:
Carsten Andersens forslag:

Forslag 1 (trøjegreb): Ingen indvendinger

Forslag 2 (Spark 2.kyu): Forslag fra dankollegiemedlemmer gives videre til TU, øvelse skal
kunne indgå i pensum og fortsætte den generelle linje.

Forslag 3 (Spark til 3. kyu): Ingen indvendinger

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.
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Forslag 4 (cirkelspark til 2. og 3. kyu): Tages op på næste møde

Fremtidig diskussion:

Udannelse versus Selvforsvar
Seminar for højestgraduerede med problemteknikker inkl.
diskussion (evt. afholdt på sommerlejren)

Regionale bæltetræninger:
regionale versus åbne træninger, åbne: manglende
kommunikation kan medføre overlap, Forslag om
forhåndstilmelding + info på hjemmeside, Evt. en Google-kalender
på hjemmesiden, som alle kan komme ind på.

Klubhjælp til Frederikshavn: Penge til instruktører der kan opdatere klubben mht. DJSFpensum.

Generelt skulle det være muligt for klubber uden danbærere at få udsendt en træner fra
forbundet. God måde for forbundet at være synlig på.

Trussel om boksestød (2. kyu): Forsvar ved trussel er imod nødværgeparagraf. Det står i
hvert fald i langformspensum, som nok ikke er blevet 100 %
implementeret i træningen. Evt. ændring af formulerigen i
langformspensum (Lige før  idet) kan stilles som forslag til næste
dankollegiemøde.

Ekstraordinært dankollegiemøde: 19. april på fyn, inkl. træning, Sophie køber kage,

Referant Kenneth Jensen
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