
Referat af DSØ-møde d. 30.november 15 

Afbud: Ingi, Sanne 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde ( arbejdsdag i Ry d. 29.okt. ) 

      i.a.b. 

2: Oplæg fra Karin (opfølgning af Ry-mødet) 

      De forskellige tilføjelser til hjemmesiden placeret på diverse sites.  

      Joan meddeler Rand, at vi gerne vil have oversigt over lokale kidsvolleysteder  

      og datoer.  

      Truels lægger billederne fra atletikdagen både på hjemmeside og facebook. 

      Fremover lægges begge dele på facebook. Der gøres opmærksom på det på   

      forhånd. Eleverne opfordres også til at lægge billeder ind i gruppen.  

      Årsoversigt med alle aktiviteter og tilmeldinger skal også på facebook, når der  

      er kommet tid og sted på de sidste aktiviteter.  

      Forårsfestivalerne på facebook.  

      Ole undersøger prisen på surfflag. Vi ønsker at indkøbes 3 stk. med spyd og fod  

3: Nytårsbrev 

    Joan skriver opsamlende og fremadrettet nytårsbrev, der sendes til alle   

    medlemmer via kommuner og skoler 

4: Hjemmesiden og facebook 

    Rettelser blev foretaget og et mindre kursus i brug af facebook afviklet.  

5: Aktiviteter siden sidst og nærmeste fremtid.  

     Håndbold: Karin har deltaget i begge kredsstævner, for at sikre, at de problemer  

     planlægningen afdækkede ikke smittede af på afviklingen. (korrekte hold,  



     forældre i stedet for lærere). Næste år skal vi ikke afvikle i haller, der skal  

     betales så mange penge for at bruge.   

     Street folkene er klar til forårsfestival d. 8.6.16 

     Joan, Ole og Karin deltager i møder om forårsfestivaller.  

    Brydedage afvikles i januar Foreløbig er Veng og Auning tilmeldt.  

    Rita prøver at kontakte Sanne for at få afklaret, hvem der gør hvad 

6: Honorar 2015 

     Rita gennemgik reglerne for honorar.  

7: Kommunekontakter 

     Joan kontakter Nicolai, Ingi Molsskolen. Karin kontakter  

    Frank/Kasper ad kontakter i Odder. Er Ingrid mon klar til at tage et træk igen? 

    Ole sørger for at kontakte personer/institutioner i Randers, som vi regner med   

    at kunne samarbejde med omkring afvikling af forårsfestival. 

    Forårsfestival i Århus med Søren Møller som tovholder for 1000 børn.  

8: Nyt fra Nyborg (kredsformandsmøde) 

    Gruppearbejdets oplæg sættes på dagsordenen til næste gang.  

9: Silkeborgkontakt.  

     Fritidskonsulent ansat. Han har henvendt sig til Ole, og de har afholdt møde. Ole  

     har fortalt om alt det gode, der foregår både hos os og i SI.  

     Bevægelse på Tværs - konference skal holdes i Silkeborg Samarbejde på tværs af  

     kommune, institutioner og skoleidræt. Nyborg er tovholdere 

10: Eventuelt 

      Beretning klar inden næste møde. Afleveres senest 4.1.   



      Joan kontakter Martin Elmbæk med henblik på at bruge hans kursus til  

      rep.mødet d. 10.3, når vi nu måtte aflyse sidste gang 

     Til næste møde:  

     Alt til repræsentantskabsmødet på plads - invitation til   

     skoler/personer/Nyborg, program, forslag til vedtægtsændringer (lige efter  

     kredsformandsmødet), kursus, budgetoplæg, valg, vært, tid og sted for næste års  

     rep.møde, dirigent, ... 

     Forberede rep.mødets dagsordenens punkter - vedtægtsændringer, 

      forretningsorden, nye aktiviteter?/kommende aktiviteter.... 

      Årsaktiviteter /sommerskrivelse: Skal færdiggøres, hvis vi skal have den på  

      hjemmesiden/facebook 

      Arbejdesark fra kredsformandsmødet om kredsens aktiviteter/Arbejde videre  

      med løse ender fra arbejdsdagen 

      Kommunekontakter 

      Arbejdsbeskrivelser 

      Kursusideer 

      Volley og Basket: Hvordan samarbejder vi med DGI om at få mere gang i disse  

      aktiviteter? 

      Konferencer om forårsfestivaller 

      Nyt fra Randers? 

      Søge wildcard i atletik og indstille Lone Knosos til disciplinansvarlig i basket  

      samt Connie Mikkelsen til Fagligt udvalg? 

      Tid og sted for kredsstævne i høvdingebold  Karin B. d. 1.12.15 


