Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund
Sikkerhed – Sundhed – Socialt samvær – Personlig udvikling

Referat fra

Ordinært dankollegiemøde
Søndag den 5. marts 2017 kl. 14. DGI-huset, Villy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.
Valg af dirigent: Carsten P. Andersen
Valg af referent: Lennarth Overgaard Jensen
Kontrol af stemmer: 16 stemmeberettigede medlemmer
Formandens beretning: Taget til følge, ingen spørgsmål
Indkomne forslag: Der var indkommet 9 forslag (se bilag), der blev behandlet som følger:
FORSLAG 1:
Forslaget blev fremlagt af Tommy D. Andersen, Frederikshavn.
Afstemning: 2 stemte for, 12 stemte imod, 2 undlod at stemme. Forslaget forkastet.
FORSLAG 2:
Forslaget blev fremlagt af Tommy D. Andersen, Frederikshavn.
Afstemning: 5 stemte for, 10 stemte imod, 1 undlod at stemme. Forslaget forkastet.
FORSLAG 3:
Forslaget blev fremlagt af Tommy D. Andersen, Frederikshavn.
Under debatten blev ordlyden ændret fra ”Krav” til ”Vejledende retningslinjer”.
Afstemning: 13 stemte for, 1 stemte imod, 2 undlod at stemme. Forslaget vedtaget.
Det udvalg der har ansvarsområdet opsætter retningslinjerne.
FORSLAG 4:
Forslaget afstedkom en del debat, og der blev afholdt flere vejledende afstemninger, dels af dele af
forslaget, dels af ændringsforslag.
Afstemning om ændringsforslag, der reducerer antallet af teknikker i hver gruppe fra 4 til 3, med et halvt år
til at reagere: 7 for, 5 imod, 2 undlod at stemme.
Efter 2/3-reglen faldt forslaget.
Afstemning om forslaget, som det er fremlagt, til afstemning: 6 for, 5 imod, 4 undlod at stemme.
Efter 2/3-reglen faldt forslaget.
FORSLAG 5:
Vedr. Hadaka Jime, videregives til behandling i Teknisk Udvalg.
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FORSLAG 6:
15 stemte for forslaget, 1 undlod at stemme. Forslaget vedtaget.
FORSLAG 7:
16 stemte for forslaget. Forslaget vedtaget.
FORSLAG 8:
Forslaget blev trukket tilbage. I stedet blev det præciseret, at Waki Gatame lægges på albueledet.
FORSLAG 9:
Forslaget blev trukket tilbage.
ÆRESGDRADER:
Herudover blev der stillet forslag om indstillinger til æresgrader. Da forslag til æresgrader ikke er officielle
er de ikke blevet udsendt til klubberne, men blev alene fremsat for det fremmødte Dankollegium.
Formand Jesper Mazanti blev indstillet til at modtage 3. dan som æresgrad, hvilket han med tak modtog.
Forbundets stifter, Carl Henriksen, der netop er blevet 90 år, blev indstillet til at modtage 9. dan som
æresgrad. Carl Henriksen var ikke selv til stede, men Carsten P. Andersen blev udpeget til at informere ham.
Endnu en person var indstillet til en æresgrad, men vedkommende ønskede ikke at modtage graden.
Valg af poster til Dankollegiet:
Sekretær på valg på ulige år. Lennarth Overgaard genvalgt uden modkandidater.
Valg af poster til Teknisk Udvalg:
De to menige medlemmer er på valg på ulige år. Carsten P. Andersen og Jesper Mazanti genopstiller ikke.
Nye emner: Frank Møller, Martin Dideriksen og Tommy D. Andersen.
Frank Møller og Tommy D. Andersen blev valgt.
Valg af poster til Gradueringsudvalget:
2 menige medlemmer på valg på ulige år.
Opstillede kandidater: Frank Møller, Bjarne Simonsen, Carsten P. Andersen, Jesper Mazanti.
Carsten P. Andersen og Jesper Mazanti blev valgt.
Valg af 2 suppleanter til Gradueringsudvalget:
Opstillede kandidater: Erik Salling, Bjarne Simonsen og Frank Møller
Frank Møller og Erik Salling blev valgt.
Eventuelt:
Spørgsmål fra Tommy D. Andersen om, hvorvidt man får point som instruktør på tekniske kurser,
instruktørkurser og gradueringsretskurser.
Der svares at instruktører på de nævnte kurser får point.
Tommy D. Andersen spørger til hvilke krav der stilles til hæmmede og handicappede ved graduering.
Formanden for gradueringsudvalget, Kenneth Jensen, svarer at ved klubgradueringer er det den
gradueringsberettigede der afgør niveauet.
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Ved nationalgradueringer er det gradueringskommissionen der afgør niveauet, men der bliver taget
hensyn.
Kenneth vil prøve at lave et oplæg til vejledning til de gradueringsberettigede.
Lennarth Overgaard spørger til frie og bundne opgaver ved gradueringer fra 3. til 5. dan, idet dette ikke
fremgår af pensum.
Det er en mangel i pensumbeskrivelsen, siger Kenneth Jensen, der lover at rette op på dette.

Mødet slut kl. 17.
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Lennerth Overgaard Jensen
Sekretær

Carsten P. Andersen
Formand

