
Referat af DSØ rep.møde i Stilling d. 10.3. 2016 

 

1. Præsentationsrunde 
         TH.Langs Skole, Silkeborg:  Jacob Gert, Tobias Bruhn, Anne Gjøde Møller 

            Stilling Skole: Tomas Erhardsen, Mick Rask Poulsen, Marlene Meyer Johnsen 

            Vestre Skole, Grenå: Erik Flak 

            Rathlousskolen, Odder: Kasper Holm Povlsgaard 

            Virring Skole: Jimmy Bonde 

            Ørsted Børneby: Henning Hansen 

            Bestyrelsen: Ole Skjærbæk, Thomas Eifert, Truels Truelsen, Karin Bønnerup, Rikke 

Happel, Rita Kyhn, Sanne Amtkjær, Joan Bak 

            Dansk Skoleidræt: Generalsekretær Niels Grinderslev 

 

2.  Valg af dirigent.  
      Henning Hansen valgt 

 

3.   Valg af stemmetællere  
      Tomas Erhardsen, Marlene Meyer Johnsen valgt 

 

4.   Optagelse af enkeltmedlemmer 
      Marlene Meyer Johnsen, Erik Flak, Mick Rask Poulsen og Karin Bønnerup optaget.  

 

5    Aflæggelse af mundtlig beretning v. Joan Bak 
 Kontaktflade udvidet. Tidligere havde vi især kontakt til mange lærere og enkelte ledere. 

Nu mange andre at sparre med: skoleledere, kommuner, bevægelseskonsulenter, DGI, og 

så idrætslærere og ”almindelige” lærere.  

 Kerneydelsen, at skabe idrætsoplevelser for børnene, kan der være langt til. Der skal 

mange ord til at indgå i de nye relationer, og med den nye struktur er der en lang vej før 

handlingerne når børn og lærere . Møder, konferencer og seminarer fylder  

 rigtig meget i forhold til idrætsaktiviteterne.   

 Vi har mange tilbud på hylderne. Måske har vi brug for at få ryddet op. Hvilke skal 

støves af? Nogle skal holdes ved lige, Har vi fejet noget under gulvtæppet/holder vi ikke 

det vi lover? Flaskehalse skal renses - der er kø til nogle af tilbuddene, Klarsyn 

 efterlyses - ser vi det  vi skal? Er der noget, der skal helt ud. De bonede gulve = hvad 

skal fortælles, der hvor pengene sidder. Facebookgruppen - meld jer ind på den.  

 

6.   Spørgsmål og kommentarer til den skriftlige beretning  
      Vi vil gerne fremstå som en bestyrelse med mange gode tilbud til elever, skoler, lærere. 

Det skal kunne mærkes, ses og skrives om i avisen.  
   

  Der er kommet meget nyt i gang Flot arbejde at Randers er kommet med igen.  

  Flot mundtlig beretning.  

 

 Beretningen gav ikke anledning til debat, så den blev hurtigt godkendt.  



 

7.   Landsforeningen Dansk Skoleidræt v. Niels Grinderslev 
      Niels tog afsæt i de planer, der var lagt for arbejdet i 2015 

 Revidering af vedtægterne 

 Implementering af projektprogrammerne SundeBørnBevægerSskolen og 

NySkoleIBevægelse samt indsatserne afledt af stemmeaftalen ad 6.maj, herunder 

et særligt fokus på idrætsfaget 

 Udvikling af rammerne for kredsarbejdet, stævneprogrammet, samt oprettelse af 

flere kommunal skoleidrætsudvalg 

 Tættere samarbejde med idrættens hovedorganisationer via DIF og DGI`s vision 

25-50-75 og associering med DGI. 

Der var enkelte afklarende spørgsmål, men power point og Niels i forening sikrede 

god indsigt.  

 

8.   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Rita Kyhn     
  Vi har haft flere børn i gang end nogensinde, så udgiften til dette er steget meget. Det er 

en rigtig god udvikling. Vores overskud skal gerne ud i arbejde. 

 

   Regnskabet blev herefter godkendt.  

 

9.   Behandling af indkomne forslag:  Bestyrelsen har forslag til 

vedtægtsændringer 
      Bestyrelsens oplæg blev læst igennem med fokus på, hvor der var rettet. Begrundelser 

herfor givet.  

        Repræsentantskabet kom med forslag til og accept af enkelte rettelser.  

        Herefter blev de nye vedtægter godkendt. Efterfølgende skal de endeligt godkendes i 

Nyborg/FU og lægges på hjemmesiden til almindelig orientering.  

 

10. Drøftelse af fremtidige aktiviteter: Hvad har medlemsskolerne brug for? 

      Dette punkt blev behandlet med afsæt i 6-8 spørgsmål i 3 mindre grupper. I 

alle var bestyrelsesmedlemmer. Deres noter tages med til næste 

bestyrelsesmøde til videre behandling og prioritering.  

 

11. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes 

kontingent 
  Rita fremlagde bestyrelsens oplæg, der underbyggede synspunktet om ikke at hæve 

medlemskontingentet , men evt. endnu et år tære på formuen.  

   Det blev fremført at møder med forvaltninger tager mere tid, og at dette forhold /denne 

ændring i arbejdet kan være basis for frikøb af et bestyrelsesmedlem til at besøge skoler, 

mødes med forvaltninger, skabe PR. Den direkte kontakt er vigtig.  

   Hvis et sådant frikøb bliver aktuelt kan det godt give en ekstra udgift, der ikke er 

budgetteret med. Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med den ide alligevel.  



   Hvis den indføres vil den blive sat til debat til næste års repræsentantskabsmøde med 

vurdering af, om det så bliver nødvendigt at hæve kontingentet.    

 

12. Valg til:  

             Formand:  Joan blev genvalgt 

        Bestyrelsen: Rita, Rikke, Sanne og Karin genvalgt for 2 år 

    2/4 suppleanter: Vælges for 1 år: Casper Povlsgaard, Peter Hoff og Sara S 

vælges. (de 2 sidste var ikke til stede, men har skrevet anbefalinger og forklaringer på, hvorfor 

de ønsker valg) 

   Valg til revisor vælges for 2 år: Henning Hansen genvalgt 

   1 revisorsuppleant vælges for et år: Vibeke Frund genvalgt 

 

13. Fastsættelse af tid og sted for repræsentantskabsmødet 2017 
      Næste års møde afholdes ONSDAG D. 15.3.17 på Grenå Vestre skole. Alternativt i 

Randers eller igen på Stilling skole.  

 

14. Eventuelt 
             Joan understregede endnu en gang, at vi kan gå ind og støtte lokale kurser, som afholdes 

for og på medlemsskoler. Der var stor interesse for at få afviklet flere kurser fra 

IDRÆTSKANONEN.  

             Virring skole vil gerne på banen som stævnearrangør 

             Joan takkede alle, der havde ydet en flot indsats for at skabe sådan en god dag for os og 

en tak for det forløbne års samarbejde generelt.  

 

 
 


