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Generalforsamling i DSJF, søndag den 14 februar kl. 14 – 16 i Kodokan.
A. Valg af dirigent og referent
Dirigent – Allan Gustafsson
Referent – Bjarne Simonsen
B. Kontrol af stemmer
Følgende 5 klubber stemme berettigede
- Oksbøl
- Tønder
- Kodokan
- Frederikshavn
- Vejle
C. Formandens beretning, herunder TU, KU og UU (alle udsendt inden mødet)
Formandens beretning
- Vedr. at der er klubber der har meldt sig ud af DJSF (PI, Sønderborg og SC). Har
der så været kontakt til andre potentielle klubber – nej, det har der ikke været
ressourcer til
TU
- Der kan være en sammenhang mellem faldende antal national gradueringer og
antal medlemmer i DJSF
KU
- Henning Lindballe og Bjarne Simonsen trækker sig fra udvalget, se under punkt
H.
- Det gamle aktivitetsudvalg figurer stadig på hjemmesiden – skal korrigeres
UU
- Instruktør uddannelse kører i DGI regi
- Allan Gustafsson trækker sig som formand, se under punkt H.
D. Fremlæggelse af revideret regnskab (udsendt inden mødet)
Kommentar til formelfejl der dog intet ændrer på det samlede resultat.
Revisorer bemærker at mange aktiver er anført med værdi selvom de burde være
nedskrevet til 0 ved anskaffelsen, kun måtterne på værdiføres
Alle klubber skal tjekke om alle børn får årsmærker, det kunne se mærkeligt ud at
Tønder er en af de største klubber

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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E. Forelæggelse af næste års budget
En formel fejl gjorde at det forventede underskud på 44.000 er er det reelle, det skal
være på ca. 31.000.
Et beløb der stadig blev vurderet til for højt og derfor skal der udarbejdes et nyt
budget ud fra bl.a. følgende input.
- Ingen indkøb af nye licensmapper i 2010
- Tilskud til sommerlejr nedsættes
- Udgifter til bestyrelsen nedsættes
I alt reduceres det forventede budgetterede underskud til ca. 15.000 kr.
Kasserer udsender revideret budget
F. Fastlæggelse af gebyrer
Ingen forslag modtaget, så forsætter uændret
G. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
H. Valg af poster til forretningsudvalg og bestyrelse
Formand – ikke valgt
Næstformand – Jesper Mazanti (konstitueret formand)
Kasserer - Carsten P. Andersen
Sekretær – Carsten Schau Andersen
I.

Valg af poster til udvalg
TU (valgt på dankollegie mødet)
Formand – Jan Kirkegaard (for 2 år og hans sidste periode i TU)
Medlem –
Kenneth Jensen (1 år)
Bjarne Simonsen (1- år)
KU
Formand – Holger Madsen (2 år)
Medlem - Vagn Damholdt (ikke på valg, sidder til 2011)
Ikke valgt
UU
Formand Medlem -

Ikke valgt
Frank Møller (ikke på valg, sidder til 2011)
Karin Svendsen (ikke på valg, sidder til 2011)

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.

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

J. Valg af revisor
Karsten Buch
Jeanette Camilla Høj
K. Eventuelt (livlig debat om mange ting)
Opsøgende arbejde vedr. at få flere klubber i DJSF, der er p.t. ikke ressourcer til
dette, men bestyrelsen vil se på dette og evt. lave en plan.
Debat forum på hjemmesiden: Generelt opbakning til dette, men det skal undersøges
hvilken administration / arbejde der er forbundet med dette. Et forum menes helt
sikkert at have sin berettigelse
Carl takkede Jan og Carsten for deres store arbejde mht., at få kata optaget, hvilket
der blev tilkende givet af foramlingen at det var ”godt gået”
Der mangles generelt in liste over
- Danbærere
- Klubber med kontaktpersoner
KU vil arbejde på dette
Næste generalforsamling er den 6. februar 2011 i Kodokan
Årets navn i DJSF i 2009 = Stephan Thierry fra Horsens – TILLYKKE
Der findes ikke mulighed for tildeling af æresmedlemskaber i DJSF, bestyrelsen
bedes overveje om dette skulle være en mulighed , da det mentes at Carl Henriksen
måske kunne tildeles dette.
Længere og gods debat om samarbejde med DJSF og kampmuligheder i DJSF, men
ingen konklusion
- Flere stævner alá det der var i Herning engang (Dou Games)
- Reaktionsbaner
- Træne andres kampsystemer i egne klubber (DJU system)
- Åbent stævne for alle stilarter i DJSF regi
- Er der kultur i DJSF for at deltage i stævner generelt
-

Folk kommer for motion og selvforsvar og er grundlæggende ikke konkurrence
mennesker

Referent: Bjarne Simonsen
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