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Referat af generalforsamling i Vejle 2008.

a.

Henning Lindballe (HL) valgt som dirigent. Frank MøllerFM meldte sig som
sekretær.

b.

Stemmer:
Kodokan, Holstebro, Vejle, PI, Herning, Oksbøl, Tønder, Esbjerg. 8 stk.

c.

Karin Svendsen (KS) læste formanden Vang Damholts beretning op, da han ikke selv
var til stede. Ingen kommentarer.

HL: Vagn ønsker ikke genvalg.
KS læste herefter alles beretninger op.
Teknisk Udvalg:

Ingen kommentarer.

Dankollegiet:

Sekretær mangler!

Udd. Udvalget:

Ingen kommentarer.

Koordinerings Udvalget : Ingen kommentarer.

d.

HL gennemgik regnskabet, da Carsten P Andersen (CPA) var fraværende.
Enkelte klubber har ikke betalt kontingent.
Regnskabet godkendt.

e.

HL læste budgettet op.
BS: Der bruges flere penge, end der kommer ind?
HL: Det skulle balancere omkring nul, da andre poster er sat lidt højere end krævet.
Budget godkendt.

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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f.

Uændret.

g.

DJU situationen:
Efter en halv times debat om fordele og ulemper, gik klubberne sammen
og blev internt enige om klubbens standpunkt. Herefter afstemning som
følgende:

Skal DJSF meldes ind i DJU?
For

Imod

Vejle

Oksbøl

Tønder

Esbjerg

Kodokan

Holstebro

PI

Herning

Neutral

Forslaget nedstemt.
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Dernæst stemtes der om spørgsmål 2, om der fortsat skulle arbejdes på en
sammenlægning med DJU?

For

Imod

PI

Vejle

Neutral

Esbjerg
Oksbøl
Herning
Kodokan
Holstebro
Tønder

Forslaget nedstemt.

h.

Formand

Brian Vidgaard, Esbjerg

valgt for 1 år

Næstformand

Jesper Mazanti

valgt for 2 år

Sekretær

Maja S. Kristensen

Kassér

Carsten P Andersen
+ Anders Friis som hjælper

Koordinering Udv. Henning Lindballe

valgt for 2 år

(formand) valgt for 2 år

Valgt som nyt udvalgsmedlem Vagn Damholt.
Udd.Udvalget,

Allan Gustafsson
Frank Møller
Karin Svendsen

Revisor

Karsten Buch + Annette Bæk

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.

(formand)

valgt for 2 år
valgt for 1 år

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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i.

Eventuelt.

Allan Gustafsson Skulle man lave et kampsystems-udvalg, som kunne
tage rundt, og samle informationer omkring emnet?
Søren Henriksen, Esbjerg: God ide, jeg tager kontakt til DJU.
Allan Gustafsson
deres ønsker?

: Hvad med at oprette et forum, hvor folk kan komme med alle

Henning Lindballe: OK.

Henning Lindballe sagde tak for gode rammer til mødet, samt en god debat.
Mødet slut: kl. 14:01.

Referent Frank Møller
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