Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund
09-03-14
D

DJSF - Dankollegiet

Referat Dankollegiemøde
Søndag den 09. marts. 2014
DGI huset
Vejle Budo Center
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle

Valg af dirigent
Erik Salling

Valg af referent
Carsten S. Andersen

Kontrol af stemmer
Alle deltager var stemmeberettigede og fordelt på følgende måde:
9 danbærere tilstede – og 6 klubber.

Formandens beretning
Formand har ingen beretning – godkendt med 8stemmer – en imod

Indkommende forslag
Forslag 1: Cheftræner samt assistent ønskes afskaffes og fjerne parafrafferne fra vedtægterne og
Gradueringsreglementet
8 for og 1 imod – Carsten P. retter dokumenterne
Forslag 2: Æresgrad 1.kyu Claus Rashøj
Har gjort en stor indsats for forbundet og lejeren.
Forslaget blev vedtaget. - Formand kontakter Claus Rashøj.
Licensindlæget laves af Kenneth Jensen

Valg af poster til Dankollegiet
Formand: Carsten P. Andersen - alle stemmer for
Teknisk udvalg – hvilenende udvalg
Formand:
Medlem:
Dankollegiet overtager midlertidig opgaverne.
Gradueringsudvalg
Kenneth Jensen blev valgt som Formand – alle stemte for
Helle Winter blev valgt som medlem – alle stemte for
Carsten P. Andersen blev valgt som supplant – alle stemte for
Kurt Kristensen blev valgt som supplant – alle stemte for
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Eventuelt
1.kyu ikke længere som nationalgraduering, men i klub regi med to eksterne dommer.
- Carsten P. tænkter over de input de har fået!
Snipper til Seniorer til 1.kyu. Bronze, Sølv og Guld mærker skal DJSF stå få det. Hvordan sikrer vi
kvaliteten.
Kan vi lave en gruppe for 1.kyu.
Børneattester bliver elektronisk, så det skulle blive lettere.
1/2 6.kyu er det en 1/2 5.kyu? - Ja – Carsten P. Andersen Retter dette.
DJSF kan tilbyde et fælles pensum, hvor vi har mulighed træne på tværs. Vi har brug for de samme
udvalg selv om vi er med i andre udvalg.
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