
Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 

 

                  Dankollegiet informerer 

 

Side 1 

 

Indkaldelse til ordinært Dankollegiemøde. 
 

Hvornår: Søndag den 5. marts 2023 kl. 1430 - 1600 

Hvor: Næstved Jiu Jitsu klub, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved 

Hvem: I henhold til vores vedtægter, § 5, alle Danbærer med licens i DJSF, samt 1 person med 

taleret (og ingen stemmeret) for hver medlemsklub eller forening, som ikke har en 

Danbærer.  

 

Påklædning: Normalt tøj. Medbring dog GI man ved aldrig om noget skal afprøves! 

 

Hvad:  Dagsorden jf. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Kontrol af stemmer 

3. Formandens beretning 

4. Indkommende forslag  

5. Valg af poster til Dankollegiet (Sekretær Lone Bæk Olsen/Ja) 

6. Valg af poster til Teknisk udvalg (Simon Lund/ja og Holger/ja 

7. Valg af poster til Gradueringsudvalget (Jesper Mazanti/ja og John Kristensen/ja er på 

valg) Suppleanter Carsten/ja og Bjarne Simonsen/ja på valg. 

8. Eventuelt 

 

Ja=Genopstiller/Nej= Genopstiller ikke. 

 

Tilmelding: Tilmeldingen, med navn grad, e-mail, mob og hjemklub, skal være nedenstående i hænde 

senest to uger før generalforsamlingen. 

 via: 

Carsten P. Andersen 

Mågen 19 

6270 Tønder 

 mailto: cpa@svenet.dk    

 

Pris: Kr. 0.  

   

Fremsendelse af forslag: Senest 4 uger før mødet – 22. februar 2023 

. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Carsten P. Andersen 

Formand af Dankollegiet DJSF. 
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