Henning, Helen, Carsten, Jan, Johnnie, Allan og Stella

Ved sidste møde: Medlemmernes bevæggrunde
Selvforsvar
Uddannelse af instruktører
Fællestræninger
Handlebaner
1-hjælp
Gennemgang af DJSF’s vision og mission. Disse er godt gennemarbejdede og udgør et godt
fundament for DJSF. Disse er overordnede for arbejdet i organisationen.
I dag: Værdier
Værdier skal bl.a. være med til at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
Ikke for mange – man skal kunne fokusere på dem alle samtidig.
Formuleres klart og forståeligt – der skal ikke herske tvivl om hvad meningen er.
Sundhed
”En sund sjæl i et sundt legeme”. Sådan lyder et gammelt ordsprog, som vi gerne vil tilslutte os.
DJSF vil i skrift, tale og virke bidrage til:
At medlemmerne får indsigt i sunde træningsprincipper, herunder god opvarmning og
fornuftig nedvarmning.
At medlemmerne opnår en god fysisk form og derigennem et godt helbred.
At medlemmerne på træninger bliver tilbudt tilstrækkeligt sunde og nærende måltider.
Personlig udvikling
DJSF vil i skrift, tale og virke bidrage til, at den enkelte udøver gennem træningen opnår:
Respekt for andre mennesker
Selvdisciplin til at arbejde målrettet og koncentreret
Øget selvværd, som resultat af troen på egen formåen
Overblik og overskud under stress og i konfliktsituationer
Socialt samvær
DJSF vil i skrift, tale og virke bidrage til, gennem samvær at opøve sociale færdigheder, som kan
overføres til andre områder end klub-regi og lære respekt for de enkelte mennesker og deres
forskelligheder. Dette skal bundfælles i den enkeltes bevidsthed og være en del af den enkeltes
etiske værdigrundlag.
Sikkerhed
DJSF vil i skrift, tale og virke bidrage til, at sikkerheden varetages ved at tilrettelægge træningen
med uddannede og engagerede instruktører, i en sådan form, at der ikke gåes på kompromis med
sikkerheden såvel fysisk som psykisk.
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Resultaterne skal på hjemmesiden hvilket Henning kigger på. Johnnie laver en ny template til et
brevhoved, hvor værdierne er implementeret.
På generalforsamlingen præsenteres resultatet, men der lægges ikke op til debat i forummet. Det vil
tvært imod være intentionen, at det online debatforum skal tjene dette formål. Her modtages
konstruktiv kritik og videreudviklingsforslag.

Videre stillingtagen
Der skal endvidere tages stilling til hvilke kurser DJSF’s vision, mission og værdier skal
implementeres i?
Er der kommissorier der skal ændres i – hvilke og hvordan?
Skal der laves manualer/vejledninger – hvem, hvordan og hvor meget?
Hvor mange kurser ønsker vi at afholde hvert år? (handlingsplan)
Skal der laves en medlemskonkurrence for at implementere ideerne i klubberne?
Klubberne kan eventuelt udpege en månedsvinder på baggrund af f.eks. god træningsindsats eller
medlemmets opfattelse af sig selv ifm. klubben, hvilket vi så kunne berette om på hjemmesiden.
Der er et mindre økonomisk aspekt i dette, men det kunne være en taske eller lign. som præmie.
Eller et gratis sommerlejrophold?
Hvad er DJSF’s holdning ifm. sponsorering?
Sponsorering har ofte et lokalt islæt. DJSF ønsker at begrænse brugen af links på hjemmesiden og
mener ikke at Gi’er skal bruges som reklamesøjler. Der kan dog findes andre løsninger f.eks. i form
af brug af skilte eller henvisninger på invitationer etc. DJSF går principielt ind for sponsorater, men
udøver ikke virke i denne retning.
Videre samarbejde med DGI?
Allan er på den varme tråd for at finde afløseren for Jan Sell. Denne kontaktes for problematikker
omkring emnet samtidig med Allan har kontakt med Karsten Kjær.
Næste møde 8. januar hos Carsten og Helen på Mågen 19, 6270 Tønder fra 11.00 til ca. 15.30
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