Referat Bestyrelse 030319
Tilstede: Jesper, Holger, Carsten, Bjarne, Kenneth, Lennart, Kurt, Jimmy, Daniel
Referent: Daniel
1) Siden sidst:
- Der holdes 1 minuts stilhed til ære for Peter Thorsbjerg ved generalforsamling.
2) Kommende lejre:
Oksbøl og Odense (sommer- og vinterlejr 2019/2020)
3) Økonomi:
- Vejle skal fremlægge bevis for betalt kontingent. Der diskuteres om hvorvidt de har
stemmeret. De får lov til at stemme i år, men næste år skal der være styr på kontingent.
- Bjarne fremlægger økonomi. Der skal lægge en note ved regnskabet fremover omkring
udbetaling af a’conto beløb til vinterlejren. Bjarne giver Lennart ret.
4) Nyt fra Dankollegiet:
- Heidi er indstillet til en æresgrad til 1. dan, men den skal tages op i dankollegiet.
- Lennart stiller ikke til posten som sekretær i dankollegiet.
5) Nyt fra Gradueringsudvalget:
- Alle valgbare poster genopstiller.
6) Nyt fra Uddannelsesudvalget:
- Holger genopstiller
7) Nyt fra Koordineringsudvalget:
- Masser af kurser i løbet af 2019. Samtlige bæltegrader fordelt over 2019-2020. Tekniske
kurser skal ind over forbundets samlede regnskab.
- Der tales om der skal laves en vedtægtsændring omkring katakurser om hvorvidt
gradueringsudvalget skal ind over det fremover.
- Jimmy genopstiller
8) “200 kroner i tilskud til sommerlejrens deltagere under 18 år?”
- Det fortsættes som før og gælder også studerende mod vedlæggelse af kopi af gyldigt
studiekort
9) Generalforsamlingen:
- Referent: Daniel
- Kontrol af stemmer: 7 kluber
- Årets jiu-jitsu ka: Jytte Thaysen (Tønder) er
- Næste års generalforsamling: søndag den 1. marts 2020 Nørre Aaby

10) Evt.:
- Kommissorium.
- Arrangementer “under” DSJF (bla. Tekniske kurser) skal laves efter reglerne og
regnskab skal sendes til kassereren.
- Broafgiften. Den dækkes halvt, hvis bilen fyldes bedst muligt med deltagere til kurser og
arrangementer og helt som instruktører. Instruktører kan søge om kørselsudgift på 1,5
krone per kilometer.
- Husk at klubber kan søge om tilskud til tekniske kurser, skal søges forud og skal
vedlægges et budget for kurset.

