
Referat af DSØ-møde - d. 8.februar 2016  

 

AFBUD: Rikke, Rita og  Sanne 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 14.jan. 

     Nytårsbrevet bliver et påskebrev. Udsendes i forbindelse med rep.mødet.  

 

 1a. Ansøgning om rejsepenge Bornholm til atletikstævne.  

      Positiv holdning  hos alle til at imødekomme ansøgningen. Joan giver besked.  

 

2: Rep.møde i Stilling   

     Henning vil gerne være dirigent.  

    3 tilmeldte dd.  - vi ændrer tilmeldingsdatoen til torsdag d. 3.3. Rita skal rundsende til alle.  

    Desuden skal Rita beder Karen Marie fra Århus Kommune om at sende til alle skoler. Ole  

    benytter Silkeborglisen og beder kontakterne i Randers udsende til deres kontakter.  Ingi får  

    en i Syddjurs til at rundsende via intra, Karin og Rita bruger intra i Norddjurs og Skanderborg.  

    Joan sørger for via konferencen at sende endelig dagsorden, kursusbeskrivelse og  

    tilmeldingsliste til alle 

    Til rep.mødet regner vi med Rita foreslår Sara og laver præsentation af hende. Ole og Joan  

    kontakter Peter Hoff fra Randers m,h.p. at få ham til at stille op til bestyrelsesvalget.  

     Karin har skrevet til Kasper fra Odder, men har ikke hørt noget. 

     Ingi kontakter Rasmus Gotlieb, Syddjurs kommune med henblik på at få ham med til mødet.  

     Joan kontakter kursusholderne for at få en kortere kursusbeskrivelse, der kan rundsendes.  

    Forslaget til vedtægtsændringer  blev gennemarbejdet. Karin retter til inden de lægges på  

    hjemmesiden. Til mødet er Karin ansvarlig for at begrunde og gennemgår.  

    Vores forretningsorden bruges som oplæg til debat. Dette er, hvad vi laver. Er der andet, I  



    mener, vi bør bruge tiden til? 

    BUDGETOPLÆG: Joan tjekker op på om kommunen vil holde hende skadesløs med pension og  

    feriepenge, hvis vi frikøber hende for 3-4 lektioner om ugen til "konsulentvirksomhed".  

    Rita skal vide besked så snart Joan kender svaret, så hun kan indarbejde det i budgetforslaget.  

3: Div. arrangementer  

    ”Bevægelse på Tværs” i Silkeborg d. 2.-3.  Ole 

    Rep.møde i DS d. 18.-3. Joan, Ole?, Rita?, Rikke? - fælles tilmelding vi Joan, så snart alle har  

    afklaret deres situation.  

    Idrætslærernes Forum - Ole, Joan, Karin, Rikke, Thomas, Ingi? - Man prøver at få skolen til at  

    betale. Lykkes det ikke betaler DSØ.  

    Høvdingefinale: De vindende klasser tager resten af klassen med,  og der afvikles en B- 

     turnering for disse.  

     Idrætsfestival i Århus - Søren Møller og 8 eventmagere har været til møde med Joan. Aftalen  

     blev at tilbuddet rettes mod  6. årg. 800 elever som max, Tidsrum 9- 14.30. Århusskoler Joan  

     hjælper med at udsende tilmeldinger. Offentliggøres indenfor 14 dage. Afvikles d. 25.5.  

     Arrangørerne har 40 hjælpere fra Højskolens øvrige elever.  

     Idrætsfestival i Randers: Jacob fra Nyborg deltog i møde i Randers. 18.5 Festivalen bliver for  

     4.klasse. Diverse planer aftalt.  

      Imod aftaler deltog Flemming i Tommerup og har skabt sin egen festival. Den tilbydes 6. årg.  

      på hans egen skole, og 3andre skoler inviteres.    

      En noget underlig Øv-situation. Festivallen var vores måde at præsentere os i Randers. Nu  

      bliver billedet noget grumset.  

      Idrætsfestival i Galten - venter på Rikke kommer hjem. Området er bestilt. Forslag 31.5 

 

     Truels fortæller at Streetbasket har et åbent tilbud, ligesom  Rugbyfolk fra Århus kan levere  

     varen.  



4: Årsoversigt  

     Vi skal sørge for at vores tilbudsliste er troværdig. Vi skal tilbyde det vi magter, men kan godt 

      være mere proaktive 

     Til næste møde skal vi færdiggøre en oversigt, der kan lægges på hjemmesiden. 

 

5: Videre fra arbejdsdagen Hvordan puster vi liv i de aktiviteter, vi står for på hjemmesiden,  

     men som ”ligger i dvale” ? - 

     Ole fremhæver ULF. i AArhus.dk (som Joan også tidligere har fremvist) formidler kontakt til  

      alle idrætsforeninger.  Vi vil lægge "Kend Århus - O-løb rundt i Århus" arrangeret af  

      Pan/Århus 1900 på vores hjemmeside. Det vil fortsat også være relevant at få lagt konkrete  

     O-løbsarrangementer i skov på hjemmesiden. 

     Vi kunne godt via ULF  gøre opmærksom på festivaller, tilbyde høvdingeboldstævner, atletik  

      og fodbold. Hvornår skal stoffet indsendes for at komme i bladet/på nettet? 

     I beskrivelsen af aktiviteterne kunne vi godt inddrage Mål og Kompetencer  

 

6: Samarbejde med DGI -  Joan har haft den pussige oplevelse at floorballmanden fra DGI,  

     Midtjylland, da han blev opfordret til at lave "reklame"stævne i Thems nye hal, kræver at der  

     skulle være en forening involveret. Joan syntes det var en gylden mulighed for at præsentere  

     deres nye undervisningsmateriale, og komme foran i rækken af tilbud, børnene i Them  

     efterfølgende kunne få i den nye hal. De skal have rigtig mange penge for at komme ud 

    (8000  kr.) Det kan vi ikke forstå. Vi skal vel have foreningstilbud som alle andre  

    foreninger via samarbejdsaftalen, ellers er der da ikke sammenhæng i tingene.  

 

7: Nyt fra Kredsformandsmødet  

    nye fodboldregler næste skoleår - Ingi orienteret.   

     linke til skoleligaerne Det sørger Thomas og Truels for sker,  



     ny hjemmeside på vej dejligt, for der er ikke plads til meget kredsstof, som det er i dag 

     udviklingsforløb i Kreds Østjylland i efteråret  med Christian D (fx strategi for at skaffe  

     frivillige/DM i foreningsudvikling, værdier og roller)  

    Vi skal stå for Udviklingsweekend i 2018 

 

8: Evt. 

     Surfflag/beachflag.  Ole bestilles 4 stk. med krydsfod. Endeligt farvevalg ved  

     hjælp af Nyborg.  

 


