
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ 

1. SEPTEMBER 2015 HOS INGI 

Afbud fra Sanne 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11.juni hos Joan. 

     i.a.b. 

2: Siden sidst: 

   Basketkursus i Silkeborg - 14 deltagere. Rigtig, rigtig godt. Superdygtig instruktør  

    Fodboldtilmeldinger Kun 2 tilmeldinger dd. Alt for få. Rita sender til alle  

    medlemsskoler. Ingi kontakter forvaltningen i Århus og ser, om de kan hjælpe.  

    Kursus i Lystrup - d. 26.8 - aflyst, da kun 4 var tilmeldt. Øv. Prøver måske senere 

    Streetdag - fyldt op Alle 250 børn har meldt sig til workshops. Forventes at blive et  

    dyrt arrangement. Rikke søger midler hos Christian Ditlevsen, da det er et nyt tiltag 

    Rikke sørger for megen dokumentation fra dagen.   

    Randers ønsker endnu et kursus med Camilla.   

3: Atletik i Århus (Hvem gør hvad?, Rekvisitter mm.) 

     Thomas: depecher, det fantastiske ur, ekstra stopure, spyd, 3 kg. kugler  

      Truels: stopure, fotografiapparat 

     Joan:  målebånd: 3 korte og 1 lang, stopure, kastebolde i 2 størrelser, infotelt,  

     hvepsesuger og andet udstyr til medicinsk hjælp, 2 klaptræ 

     Ole: kugler(2 kg), små spyd, kastebolde i 2 størrelser, målebånd - 1 kort og 2  

     lange, køkkenur 

     Ingi: kastebolde i 2 størrelser, 10 markeringsskilte, 3 sæt store skilte: bane 1, bane  

     2 og 1 stort skilt bane 3, 2 målepinde til højde 

    Rikke: Musik og stik til opvarmning 



    Karin: skoleskilte, ekstra affaldssække, flag til skiftedommere, isposer, gaffa, printer, PC, osv 

    Alle: koste og fejeblad (med mindre Joan kan låne hos Pedel-Per) 

    Joan snakker med Pedel Per om placering af kastebaner, kreaturbånds placering og indkøb 

     af disse, uret, opstilling af afskærmning i 2 yderste løbebaner, koste osv 

     Så snart hun melder tilbage herfra, prøver Thomas og Truels om de kan lave en  

     stadionoversigt, der passer til virkeligheden. Hvis ikke sender vi den gamle rundt og må prøve   

     at forklare os ud af ændringerne.  

     Så snart Karin har endeligt deltagerantal af lærere, elever fra Hellebjerg og os selv  

     giver hun besked til Joan, der skal bestille kaffe og rundstykker, og til Truels, der skal bestille 

     sandwich.  

     Vi møder kl. 8 på stadion 

     Karin sørger for at bestyrelsen sættes på som skiftedommere, og at 3 sæt puljeoversigter 

     til skiftedommere placeres hos Joan, så de kan hentes, når stafetterne skal i gang 

     Karin vurderer om stafetterne skubbes lidt frem på tidsskemaet. Der var god tid 

     sidste år.  

     Ingi sættes på som dommer i spyd.  

     Poul sættes på i kast. Truels afløser ham i en periode. 

     Pigerne (24) fra Hellebjerg får forhåndsundervisning i reglerne, men vil også fortsat være dem,  

     der løber med resultatlister.   

4: DSØ i Randers  

     Pris for medlemsskab blev ikke aftalt på første møde. Det var et afklarende møde.  

      Vi fik lovet tilsending af oversigt over skolerne: hvor mange elever? Hvilke klassetrin. Endnu ikke  

      modtaget. 

      Møde med Randers Idrætslærerforening og Morten Arvidson. Ole fortalt om SI.  



      God stemning for samarbejde.  

      Positive over for Forårsfestival for 3. kl. og Randers vil gerne være en del af DM.  

     Træf var der stor interesse for.  

     Vi skal deltage på skoleledermøde på et tidspunkt i september.  

     Til dette laver T&T en lækker powerpoint, som præsenterer, hvad vi lokalt har at byde ind med.  

     Det, der er størst interesse for pt., og som kan være måden at lære skolerne i Randers at kende 

     på, er gennem kurser i  SÆT SKOLEN I BEVÆGELSE.  

     Hvilken model skal vi præsentere på skoleledermødet? 

     Hvilket tidspunkt passer skolerne bedst. Vi foretrækker eftermiddagsseancer. -  

     2 timer incl. snak.  

    Arbejdsgruppe: Rikke, Rita, Joan, Ole, (Martin) laver plan og står for kurserne.  

5: Arbejdsdag DSØ  

    Ole kontakter Christian, Rita kontakter Sanne. Kan de Torsdag d. 29.10 fra 9 - 16? 

    Ole booker Cromwell, når dato er endelig på plads.  

    Ud over Christian Ditlevsen ønsker DGI (Søren Møller) og DS (Finn Kristensen) at deltage i  

     halvanden time fra morgenstunden.  

    Christian Ditlevsen bliver der længere tid og hjælper os med at udvikle, nye tiltag,  

     hvordan får vi glæde af, at vi nu er 9 i bestyrelsen?  

     Det er vigtigt, at vi både ideudvikler og får lavet noget praktisk arbejde som har  

     hængt længe.  

6: Basket i Århus (”Aktive unge (Bakken Bears) og annoncering)  

     Ideen med Skills-mesterskaber har udvikles sig. Som følge heraf, er der af Bakken 

     Bears blevet søgt økonomiske midler hos Nordea. I denne er der skrevet, at tiltaget 

     afvikles i samarbejde med Dansk Skoleidræt. Det har undret både Nordea og Niels G. 



     Thomas kontakter Niels G og forklarer om konceptet. Han kontakter også Bakken  

     Bears og sørger for at de skriver at tiltaget sker i samarbejde med Dansk  

     Skoleidræt ØSTJYLLAND/MIDT-VEST. De andet dur ikke.   

     Det er et ønske hos Bakkens Bears er at få det til et DM, der kan afvikles i   

     Boxen i Herning. Derfor vil del rigtig gerne have et møde og præsentere  

     konceptet for alle kredse evt. på weekendkursus/kredsformandsmøde.  

      Ansøgningen er ikke blevet behandlet af NORDEA, så tiltaget sættes tidligst i  

     søen foråret 16 og med afvikling/finaler i november.  

7: Forårs- idrætsfestivaller:  

     Ole har sendt besked til Jakob Kjær-Hansen om at vi afvikler festivaller:  

      d. 20.6 i Auning for 6. årg. d. 9.6 i Silkeborg. I Randers for 3. årg., hvis vi kan få RI til at gå ind i  

       arbejdet I Skanderborg (måske med Thomas Erhardtsens koncept for 1. årg.) og forhåbentlig  

       på Idrætshøjskolen i Århus. Endelig vil vi se op Streetdagen for 4/5 årgang,  fremover kan blive  

       en del af forårsfestivallerne.  

8: Evt. 

    Sannes mail skal rettes til en skolekom adresse under brydedagen, for det er  

     tydeligvis den, hun bruger.  

    Høvdingeboldstævner skal på nettet med endelige datoer. 

    Facebook - fiktive brugere skal oprettes Det skal vi have på dagsordenen på arbejdsdagen.  

    Vi skal være meget bedre til at bruge konferencen. Det er MEGET VIGTIGT at det  

     fremgår tydeligt, hvis et skriv indeholder noget, der skal på hjemmesiden. Vi skal  

     passe på med ikke at køre videre med gamle "overskrifter". skal skrives på  

     hjemmesiden meget tydeligt, hvad der skal på siden.  

     Der blev ryddet op i læserlisten. Den enkelte opfordres til at delete sine gamle og 

     ikke længere aktuelle input.  



   Morten Søllested vil gerne stå for volleyturnering. Der skal arbejdes for at få flere  

   deltagere.  

   Amerikansk rundbold - instruktør vil gerne ud på skolerne. Truels rundsender og sætter på  

   hjemmesiden 

  DCU v/ Ingrid Skalkhøj. Hun laver noget i Skanderborg Kommune i samarbejde med Thomas,  

  Truels og Rikke. Vi hører nærmere senere - også om, hvorvidt det kan udbredes.  

  7.9 afholder Joan møde med DGI badminton i Ry - fremtidig samarbejde om Badminton i skolen.  

 

Dagsordenpunkter til heldagsmødet.  

Møde med DGI og DS 

Udvikling og potentialer (Chr.) 

Hjemmesiden og facebook 

Evaluering af atletikstævnet 

Streetevent - evaluering.  

Weekendkursus evaluering 

Randers: Sæt skolen i bevægelse - afvikling/orientering/færdiggøring 

Randers: Forårsfestival - de første skridt 

Årshjul 

Arbejdsbeskrivelser 

Forberedelse af kredsformandsmøde 

Økonomien - tjek på regnskab og de første tanker om budgetoplæg 

Siden sidst og på vej.  

Nyhedsbrev? 

 

Karin B. d. 2.9.2015 


