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

Indkaldelse til DJSF generalforsamling.
Hvornår: Søndag den 5. marts 2017 fra kl. 12.00 - 14.00.
Hvor: DGI huset, Villy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Parkering i kælderen under hal 1, bem. parkeringsreglerne.
Hvem: Forbundets medlemmer (licenstagere og klubber) og de af bestyrelsen indkaldte personer har adgang
til at deltage i generalforsamlingen.
Hvad:

Dagsorden jf. vedtægterne:
a.

Valg af dirigent og referent.

b.

Kontrol af stemmer.

c.

Formandens beretning.

d.

Forelæggelse af revideret regnskab.

e.

Forelæggelse af næste års budget.

f.

Fastlæggelse af gebyrer (Efter indstilling fra bestyrelsen).

g.

Indkommende forslag.

h.

Valg af poster til forretningsudvalg og bestyrelse.

i.

Valg af poster til udvalg.

j.

Valg af revisor.

k.

Eventuelt.


Årets Jiu-Jitsu ká

DJSF vil være vært ved en let frokost.
Forslag til årets Jiu-Jitsu ká skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen via
formand@djsf.dk formand@djsf.dk
Forslag til generalforsamlingen skal være DJSF i hænde senest to uger før generalforsamlingen via
formand@djsf.dk
Tilmelding til generalforsamlingen senest en uge før via formand@djsf.dk
Klubbernes kontaktpersoner vil en uge før generalforsamlingen modtage en mail med indkommende forslag,
revideret regnskab, budget samt formandens beretning indeholdende udvalgsberetningerne.
På bestyrelsens vegne

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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