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

Referat fra

Ordinært dankollegiemøde
Søndag den 3. marts 2019, Holingknuden 3, Herning.
Valg af dirigent: Carsten P. Andersen
Valg af referent: Lennarth Overgaard Jensen
Kontrol af stemmer: 11 stemmeberettigede medlemmer
Formandens beretning: Intet at berette fra det forløbne år
Indkomne forslag:
Forslag fra Lennarth ang. redaktionelle ændringer vedrørende gradueringskommission og
gradueringsudvalg i hhv. Gradueringsreglement og Kommissorium for gradueringsudvalget.
Alle rettelsesforslag enstemmigt vedtaget. Lennarth foretager selv rettelserne og de reviderede
dokumenter lægges på hjemmesiden.
Indstilling af æresgrad til 1. dan til Heidi Glerup, Næstved, vedtaget. Carsten P. Andersen kontakter Heidi.
Valg af poster til Dankollegiet:
Sekretæren på valg i ulige år. Lennarth ønskede at fratræde. Lone Bak Olsen, Nr. Aaby blev valgt til ny
sekretær.
Valg af poster til Teknisk Udvalg:
De 2 menige medlemmer er på valg i ulige år.
Frank Møller genopstillede og blev genvalgt.
Tommy D. Andersen genopstillede ikke. I stedet blev Holger Madsen, Næstved, valgt.
Valg af poster til gradueringsudvalget:
De 2 menige medlemmer er på valg i ulige år.
Jesper Mazanti og Carsten P. Andersen genopstillede og blev begge valgt.
Valg af 2 suppleanter til gradueringsudvalget:
Frank Møller, Vejle og John Kristensen, Nr. Aaby blev valgt
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Eventuelt:
Forslag fra Lennarth om at kravene til udførelsen af parader slækkes, så ”hårdt mod hårdt” parader ikke
længere er et krav. Det udløste stor debat. Konklusionen blev at gradueringsudvalget og teknisk udvalg vil
kunne acceptere en ændring i udførelsen af paraden, hvis ikke det medførte en ændring i udførelsen af
forsvarsteknikken. Teknisk udvalg ser nærmere på sagen.
Frank Møller ønsker forklaring af teknik i kataer.
DVD’er med højere pensa bør være tilgængelige for forbundets instruktører. Holger prøver at samle de
DVD’er der måtte være derude.
Ovennævnte er kun et udpluk af en livlig debat.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

