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Referat af ordinær Dankollegiemøde i Odense Sportscentrum søndag den 4. marts 2018
Dagsorden jf. vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent.
• Lennarth Overgaard Jensen blev valgt til dirigent og Henrik Frosted blev valgt til referent
2. Kontrol af stemmer. Følgende var mødt
• Jesper Mazanti, Oksbøl
• Lennart Overgaard Jensen, Frederikshavn
• Bjarne Simonsen, Grejsdalen
• Jimmy Knudsen. Herning
• Kurt Kristensen, Herning
• Holger Madsen, Næstved
• Johnnie B. Rasmussen, Næstved
• John Kristensen, Nr. Åby
• Martin Dideriksen, Odense/Herning
• Henrik Frosted, Odense
• Carl Henriksen, Odense
3. Formand Carsten P. Andersen var forhindret i at møde. Formandens korte beretning blev læst op.
Carsten blev genvalgt
4. Indkomne forslag.
• Der var indkommet forslag, men for sent.
5. Valg af poster til Dankollegiet.
• Formanden er på valg i lige år. Carsten P. Andersen blev genvalgt. Johnny B. Rasmussen vil
gerne ”assistere” Formanden fremover
6. Valg af poster til Teknisk Udvalg. Formand Kurt Kristensen er på valg. Kurt blev genvalgt.
7. Valg af poster til Gradueringsudvalget. Formand Kenneth Jensen var forhindret i at møde. Formand
Kenneth Jensen er på valg. Kenneth blev genvalgt.
• Valg af to suppleanter. Der blev afholdt brevafstemning. John blev valgt med 9 stemmer og
Erik Salling, Odense fik 8 stemmer. Bjarne Simonsen fik 3 stemmer og blev ikke valgt.
8. Eventuelt:
Vedrørende Gradueringsudvalget:
•

Der var en længere snak om valget til Gradueringsudvalget og Gradueringsudvalgets
funktion. Startede med spørgsmålet om man kan vælges til Gradueringsudvalget og som
suppleant til Gradueringsudvalget, hvis man ikke har Gradueringsret til nationalgradueringerne? Konklusionen gik i retning af, at det kan man godt, da Gradueringsudvalget sætter
rammerne for gradueringerne, men skal ikke nødvendigvis selv stå for dem. Det kan
Gradueringskommissionen (som også kan være medlemmer af Gradueringsudvalget)

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

•

Det blev forslået, at der holdes et ekstraordinært Dankollegiemøde, hvor retningslinjerne
for gradueringsudvalget ctr. Gradueringskommissionen. Formand Carsten P. Andersen
indkalder, hvis det ekstraordinært Dankollegiemøde skal afholdes.

Jimmy: Forslag, som ikke indkom rettidigt.
•

Kan man have to forskellige uke’er til en graduering? F.eks. til en 2. dan graduering – kan man have
uke 1 til kata-delen og uke 2 til jigo-waza-delen?
o Udpluk af svarene:
o Ja det kan man godt, da Tori vælger uke.
o Det var Dankollegiets generelle opfattelse, at det vil være i orden med en uke til kata-delen
og en anden uke til jigo-waza del, men at man ikke måtte skifte uke undervejs i en af de to
dele.
o Det blev anbefalet, at man skriver i sin gradueringsansøgning at man ønsker to stk. uke,
hvis det ønskes.

Jimmy: I §6 stk. 1 står, at der afholdes 3 stk. nationalgradueringer om året. Der har manglet udmeldinger
om, hvornår der har været afholdt nationalgradueringer udover ved vinter- og sommerlejr. Det foreslås, at
der som hovedregel kun holdes nationalgradueringer på vinter- og sommerlejr. Dog skal der være mulighed
for at gå til nationalgraduering på et andet tidspunkt, hvis det er praktisk umuligt på en af lejrene.
Johnnie: Et Dankollegiemøde om året er nok lige i underkanten.
Generel snak om løst og fast. Samarbejde med DJU, instruktøruddannelse, inspiration til træning af børn og
unge. Gode forslag modtages.

Referent, Odense den 4. marts 2018
Henrik Frosted, OJJK

