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Generalforsamling for DJSF 10-03-2007
Referat
1.

Valg af dirigent og referent
Jesper Mazanti blev valgt til dirigent og undertegnede som referent

2.

Kontrol af stemmer
Jesper Mazanti kontrollerede de tilstedeværende stemmer. Deltagerne var
fordelt fra 4 klubber og der noteres dermed 4 stemmer.

3.

Beretninger
a. Afgående formand, Johnnie Rasmussen, fremlagde sin beretning.
b. Jan Kierkegaard fortsatte med sin beretning fra Teknisk Udvalg.
c. Jepser Mazanti stod for oplæsning af beretningen fra
Koordineringsudvalget, som er forfattet af Henning Lindballe.
d. Maja Sparre oplæste beretningen for Dankollegiet forfattet af Frank
Møller.
e. Uddannelsesudvalget har ikke indgivet en beretning
Der var ingen spørgsmål til de fremlagte beretninger.

4.

Forelæggelse af revideret regnskab
Annette Bæk og Carsten Buch har underskrevet regnskabet.
Da kassereren ikke var til stede, blev diverse spørgsmål skrevet op, og svar
herpå medfølger i udsendelse af referatet.
1: Der er færre kontingentindtægter, hænger dette sammen med
medlemstilbagegang?

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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Inventarlisten blev omdelt af Jesper Mazanti, og han gennemgik posterne
herpå.
5.

Forelæggelse af næste års budget
Endnu et spørgsmål er noteret til kassereren:
1: Hvordan er sammenhængen mellem det forventede resultat på -20.451,31 i
budgettet for 2007mod budget for 2006 med et forventet resultat på 7.561,31?

6.

Fastlæggelse af gebyrer
Ingen ændringer.

7.

Indkomne forslag
Der er indkommet 1 forslag fra Bestyrelsen ang. revidering af forbundets
vedtægter. Johnnie Rasmussen gennemgik og forklarede forandringerne.
Forslaget går ud på at lave nogle mere fleksible og overskuelige vedtægter.
Efter en uddybende diskussion blev der stemt om forslaget. Forslaget kunne
ikke vedtages, da der ikke kunne opnås en 2/3-dele flertal herfor.

8.

Valg af poster til forretningsudvalg og bestyrelse
Formanden er på valg, og Johnnie Rasmussen har valgt ikke at fortsætte
embedet. Der var ingen der opstillede til posten. Bestyrelsen vil tage stilling
til problematikken på førstkommende møde.
Sekretæren er på valg sammen med formanden. Maja Sparre stiller op til
posten som sekretær og blev valgt.
Da Carsten Andersen, ikke længere kan varetage posten, er også kassereren på
valg. Der var ingen der opstillede til posten. Jesper Mazanti har taget kontakt
til en privat bogholder, som er interesseret i at overtage opgaven. Der skal
være en i bestyrelsen, som er overordnet ansvarlig, men ingen på mødet
meldte sig. Bestyrelsen vil også tage stilling til dette ved næste valg.

9.

Valg af poster til udvalg
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KU: Bjarne Simonsen er på valg, men genopstiller til posten. Han blev valgt til
posten.
UU: Karin Svendsen og Rico Schou er på valg. Begge genopstiller og blev valgt
til at varetage posten igen.
10.

Valg af revisor
Da ingen af revisorerne var tilstede, og ikke forud havde indgivet deres ønsker
om evt. at forsætte som revisorer, vil Carsten Buch og Anette Bæk blive
adspurgt igen. Carsten som revisor 1 og Anette som revisor 2. Det endelige
referat vil indeholde afklaring herom.

11.

Eventuelt
På opfordring af Jan Kierkegaard blev emnet om en sammenlægning med DJU
taget op. Der blev diskuteret administrative, økonomiske og træningsmæssige
aspekter.
Der opfordres til, at trænere og klubansvarlige er mere opmærksomme på, at
alle aktive medlemmer skal have gyldigt årsmærke i deres licens.
Forbundet er endnu ikke særligt synligt i klubberne, så dette bør bestyrelsen
arbejde videre på.

Næste generalforsamling afholdes den 8. marts 2008 i Kodokan Odense ca. 1114.

Referent: Stella Gregersen
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