
 

 

Referat af DSØ-møde d. 14.1.2016 

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste møde  

        Arbejdsopgaverne i referatet blev gennemgået, kommenteret og fordelt.  

         Vi aftale at fremover skal alle skolehenvendelser have et lille reklameinput om at     

         kikke på/blive medlem af vores åbne gruppe på facebook .  

         Vi afvikler lokale møder om festivalerne i Randers og Århus. Joan skaber kontakterne.     

2.   Aktiviteter siden sidst.  

        Der har ikke været hverken stævner eller træf. Der er presserende behov for en dato  

        og et sted for kredsstævne i Høvdingebold. Det skal afvikles inden 27 april, så vi  

        forventer en dato i starten af april.  

        Vi havde - en uafsluttet - debat om, hvorvidt både nr. 1 og 2 ved lokale stævner skal    

        inviteres til kredsmesterskab. Også afklaring heraf haster.           

3.   Forberedelse af Rep.møde i Stilling 10.marts 

        Dagens tidsplan blev aftalt 

         Joan kontakter de unge mennesker med henblik på at få kursus i Målstyret  

        undervisning. Alternativt Martin.  

        Joan kontakter Thomas for at sikre at Stilling skole stadig lægger hus til. 

        Joan kontakter Henning mht. dirigentjob  

       Alle tænker konstruktive tanker inden næste møde "Hvordan sikrer vi god debat  

        under mødet?" 

        Vi vil gerne stramme op på mødeafviklingen. Således forsøger Joan, at komme med  

        debatoplæg i den mundtlige beretning. Den skriftlige forventes læst. Vi skal afsætte 20  



        minutter til Finn. 

        Vedtægtsændringer, som Karin laver oplæg til, tager nok tilsvarende tid.  

        Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan Thomas illustrere, hvordan IPad kan bruges i   

        idrætsundervisningen.  

        På valg er alle pigerne: Sanne, Rita, Joan, Rikke og Karin. Joan (?) kontakter Sanne for  

        at høre om hun forventer at komme tilbage, eller hun har behov for en pause.  

      Suppleant: Casper på valg.  

       Revisor: Henning på valg 

       Revisorsuppleant Vibeke Frünt villig til genvalg.  

       Ole prøver i Randers at finde ud af, om de har en person, der kan være villig til at indgå  

       i bestyrelsen/være aktiv suppleant.  

      Indkaldelse sker senest torsdag i uge 4 på hjemmesiden. Snarest derefter sendes den  

       skriftlige invitation ud til alle medlemsskoler/kontaktlærere.  

       Forslag til debat lægges på hjemmesiden senest i uge 8. - vedtægtsændringer.  

4.   Beretning 

        Der mangler input fra Truels og Rikke.  

         Joan samler alt i gruppe 

5.   Nytårsbrev 

       Joan udarbejder snarest 

6.   Randers - Århus  Hvordan får vi flere aktiviteter i gang? 

        Udsat til næste møde 

7.   Nyt fra Nyborg (vedtægtsændringer mm.) 

        Thomas  kontakter Lone for at afdække om hun fortsat vil være disciplinansvarlig   

        hende. Vi byder ind på weekendkursus 18.  

8.  Rita efterlyser en opgørelse over, hvilke aktiviteter vi har haft i Århus i 2015  



         Alle udarbejder oversigt over hvor meget de er brugt. Hvad og hvem. Kurser.  

 

9.   Eventuelt 

             Næste møde: mandag d. 8.2 kl. 17.30 hos Thomas 

                 På dagsordenen til næste møde:  

                  færdiggøre årsoversigt med alle aktiviteter og tilmeldinger 

                  forslag til vedtægtsændringer 

                  forårsfestival i Århus 

                  Aktiviteter i Århus/Randers.  

                  Det sidste om rep.mødet 

                  Et punkt fra "listen" - videre med arbejdsdagen. 

 

 

Karin B. d. 16.1.16 

                  


