Referat fra Ordinært Dankollegiemøde.
Søndag den 1. marts 2020 idrætsvej, Nørre Aaby.
Valg af dirigent: Lennarth Overgaard Jensen
Valg af referent: Lone Bæk Olsen
Kontrol af stemmer: Stemmeberettigede medlemmer 11 stk. 8 klubber repræsenteret.
Formandens beretning: Intet at berette fra det forløbne år 2019
Indkomne forslag:
Forslag om ændringer af regler for tildelingen af æresgrader MED KJ ÆNDRINGSFORSLAG
Lennarth havde tekst ændring til ”har aktivt” i stedet for aktivt har.
Enstemmigt vedtaget.

Valg af poster til Dankollegiet:
Formand på valg i lige år. Carsten stiller op til genvalg 2 år mere (der skal findes en ny i 2022)
Valg af poster til Teknisk Udvalg:
Valg på lige år er formanden Kurt Kristensen, genvalgt
Frank Møller træder ud til sommer, 9 mdr. før tid. Simon Lund træder ind på Franks plads.
Valg af poster til gradueringsudvalget:
Kenneth Jensen formand, er på valg i lige år, genvalgt.
Valg af 2 suppleanter til gradueringsudvalget:
John Kristensen, Nr. Aaby og Bjarne Simonsen, Vejle blev valg
eventuelt:
Jimmy Knudsen Ønsker diplom til æresgrad.
Simons Lund, havde 3 for sent indsendte forslag, de blev alle drøftet.
1: Valg af gi-farve, generel holdning: hvid gi.
2: Licens. Hvorfor skal der være Billede mm. div. holdninger blev diskuteret
3: Ønske om filmning af JIGO-WAZA. div. holdninger blev diskuteret.
Simon kan fremsende forslagene til næste år, hvis han ønsker, at det skal til afstemning.
Lone Olsen. Diplom nationalgraduering. Gives ikke.
Lone Olsen. Licenser skal navn på alle sider, træningslejre mm.
Heidi g, savner noget mærkesystem, ekstra øvelser. Selvforsvar og nævnte herunder de gamle
mærker Bronze, sølv og guld.
Bronze er gul og orange på en gang
Sølv er gul, orange, grøn, blå på en gang.
Opfølgning på parade fra sidste møde.

TU følger op på videoer, 1. kyu. og op efter.
På næste indkaldelse skal der stå, hvem der er på valg, og modtager de genvalg!
Carsten følger op på graduerings mapper.
Næste møde er i NAJJ, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby, søndag d. 7/3- 2021

Referent:

Lone Bæk Olsen

