Generalforsamling DJSF Tønder Søndag 6. marts 2022 fra
kl. 12.00 – 14.00.
Referat:
Valg af dirigent og referent. Dirigent Jesper Mazanti,
Referent Kenneth Jensen.
Kontrol af stemmer. Odense Oksbøl, Næstved, Herning,
Tønder, grejsdalen.
Formandens beretning.
Kære DJSF
Formandens beretning for året 2021.
Endnu et år der har stået i coronaens tegn, hvor man har måtte aflyse kurser og lejre, måske endda
træninger. Så det har været begrænsninger for hvad jeg har kunne lave som ny formand. Jeg har
haft ringet rundt til alle klubber, for at høre om der evt. har været noget der skulle drøftes og vil
fortsat gøre dette i det nye år.
Nu kan vi vel snart kun håbe på at der bliver genåbnet, så vi atter kan få kurser, træninger og lejre i
gang igen.
Venlig Hilsen Thomas Rosager formand.
Beretninger fra de enkelte udvalg bliver læst op og er vedhæftet referatet.
Ingen kommentarer til referat.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Bjarne fremlægger revideret regnskab. Underskud på 14.000 hvilket var planlagt. Årsager har
primært været manglende indtægter da der ikke har været væsentlige udgifter.
Regnskabet revideret er vedhæftet.
Ingen spørgsmål til regnskab.
Fremlæggelse af næste års budget.
Bjarne fremlægger budgettet. Han regner med planlagt underskud på 18.000 grundet at man for at
hjælpe klubberne nedsætter klubkontigent til det halve.
Budgettet er vedhæftet.
Ingen kommentarer til budget.
Fastlæggelse af gebyrer (efter indstilling fra bestyrelsen).
Bestyrelsen foreslår at klubmedlemsskabet nedsættes til halv gebur i 2022. Dette vedtages.
Indkommende forslag.
Der er ikke nogen indkomne forslag.

Valg af poster til forretningsudvalg og bestyrelse.
Forretningsudvalget:
Næstformand genopstiller uden modkandidater og Jesper Mazanti genvælges.
Kasser Bjarne genopstiller som kasser og vælges uden modkandidater.
Valg af poster til udvalg
UU: Jimmy er på valg og genopstiller og bliver genvalgt.
Koordinerings udvalget:
Der mangler en men ingen har meldt sig, så er der en ude i klubberne som har lyst er her en ledig
plads. Holger modtager genvalg og vælges. Jimmy er også i udvalget.
Valg af revisor:
CPA genopstiller ikke. Birger Ib Jensen Tønder budokvai opstiller som revisor og vælges.
Eventuelt.
● Årets Jiu-jitsu ká. Dorte Nelleberg indstilles som årets JJ-ka som tak for hendes energi med
opstart af ny klub i Sindal.
● Beretning fra klubberne.
○ Grejsdalen: Bjarne. går ok har 11 nye. +4 gamle juniorer som nok snart skal ind til
Vejle. Generelt positiv.
○ Tønder: CPA: 26 medlemmer 14 på voksen resten på børn. Måske lidt udsigt til nye
træningslokaler. Så måske mulighed for at kunne lave landstræninger fremover.
○ Frederikshavn: ikke tilstede.
○ OJJK: Kenneth. Voksne er tilbage med voksne, børn er skidt.
○ Oksbøl: vokser igen efter corona nedgang. Men forventer at nå normalt niveau.
○ Herning: Kurt. 8 børn ingen voksne. Har kostet mange medlemmer.
○ Næstved. Heidi: går faktisk fint har klaret corona fint. Kæmper en del med hallen ift
lokaler, men arbejder målrettet herpå.
● Køb af måtter vi venter med at købe nye måtter. Sætter dog 10.000 på til budget til 23 heri.
● Heidi: Når der afholdes kurser med tilmelding så skal afholder kontakte de tilmeldte hvis
dette aflyste. Det er ikke ok at dette kun slås op på facebook. Her er alle enig og alle
afholdere af kurser mm. opfordres til at overholde dette.

Dato for næste generalforsamling. 5/3-2023 I Næstved.

Der takkes for god ro og orden.
Vi håber på flere deltagere næste gang.

