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Referat af bestyrelsesmøde 9 september 2007
Fremmødte: Kurt Kristensen, Vagn Damholdt, Henning Lindballe, Allan Gustavsen, Maja
Sparre.
Referent Maja Sparre

DJU/DJSF sommerlejr, hvad gør vi til næste år, skal vi have en fælles sommerlejr, eller
skal vi have vores egen i år?
Det blev besluttet at vi næste år igen holder fælles børn og seniorsommerlejr i Oksbøl.
Juniornes lejr afholdes fra 4 til 10 juli og seniornes fra d.6 til 12juli. Maja mailer Jesper
angående reservering af lokaler etc. DJU holder sommerlejr fra d. 29 juni.

Teknisk kurser. 2. dan kurset blev aflyst pga. for få tilmeldte. Hvad kan vi gøre for at få
flere med?
Det blev forslået at man samler flere kurser over en weekend, eks. Katakursus og 2. dan, 5
kyu og 1. dan, etc. Vagn spørger på hjemmesiden om der er opbakning for dette, og Kurt
tager det op på næste møde i TU.

Point for træninger. Der skal indføres point for børnetræninger. Kurt tager det op med
TU.

DJSF kalender. Henning tager kontakt til Stella om at lave en DJSF kalender til 2008.
Husk at maile til Henning hvis I har et arrangement der skal med på kalenderen.

Carl Henriksen. Skal vi have et mester billede af Carl? Henning foreslår at vi laver et
mester billede af Carl Henriksen, der sendes til alle klubberne. Det skal være op til den
enkelte klub om de vil sætte det op. Vi starter med at finde et billede, og venter med at
sende det ud.

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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General forsamling. Det forslås at generalforsamling ligges sammen med ulvekurset.
Kurt tale med Carl om det kan lade sig gøre. Følgende program er forslået til ulvekurset:
23 februar.
Kl. 10.30 indkvartering
Kl. 11.00 trænings pas
Kl. 12.30 frokost
Kl. 14.00 træning
Kl. 15.30 pause
Kl. 15.45 duo games
Kl. 17.00 omklædning
Kl. 17.30 general forsamling
Kl. 19.00 aftens mad

Nyhedsbrev: Vagn taler med Jan og Brian om indholdet.

Næstemøde.
Udvidet bestyrelsesmøde 14 december kl.18.00 i Odense.
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