
Ref. DSØ 26.4.16 hos Rikke 

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer! 

       Sara, Peter, Kasper er indtrådt som suppleanter.  

       Præsentationsrunde.  

2. Evaluering af og godkendelse af referat fra Rep.mødet i Stilling d. 

10.marts. i.a.b. 

       Evaluering af dagen: Rigtig godt kursus, som kan bruges på rigtig mange  

       måder (Idrætskanonen).  Hvordan forholder vi os i forhold til at købe hele  

       pakken? Kan vi lave PR ved at udbyde kurset i nogle kommuner? Kan vi give 

       tilskud til kurser, så flere kan afholdes i kredsen?  

       Kan vi få kommuner til at udbyde/betale?  

       Svaret på spørgsmålene blev, at vi vil udbyde en række Idrætskanonkurser 

       for at skabe interesse rundt i hele kommunen. Herved håber vi på at kunne  

       gøde jorden, så kommunerne vil gå ind og samarbejde om at udbyde den store  

       pakke.  

       Tomas gjorde en kæmpe indsats for, at vi alle skulle få en god dag i Stilling 

       Skøn mad. Lokalet var ikke specielt godt til formålet.  

       De små gruppe gav god debat, men der var for lidt tid til det. Der var derfor 

       ikke så meget at samle op.         

3. Fordeling af ansvarsområder i kommende sæson.  

      Diverse jobs fordelt, som oversigten nederst viser 

4. Hvad er vores mål i 2016-2017?  

              Sikre at der er mange, varierede og gode tilbud i hele kredsens område til børn og    

              voksne.  

            Indgå i arbejde med at udvikle kredsen i forhold til skolens mål og rammer. 



5. Forårsfestivaller – hvordan er status? 

      Landspremiere i morgen i Randers med stor mediebevågenhed. 350 børn, 10  

      sportsgrene,. Vejret er et problem. Risiko for banerne. Alt er på plads i øvrigt.  

       Auning. Opstartsvanskeligheder i planlægningen nu overstået. Afvikles 9.6 for 130  

       børn fra 4 skoler. Håndbold, bordtennis, badminton, golf, floorball 

       Silkeborg: Godt 600 tilmeldte pt. I gang med at engagere instruktører.  

       Galten - streetkoncept. Først slået op i denne uge. Der er plads til 250.    

       Lige nu 60 tilmeldte. 

       Flemmings festival  i Randers: 20/5 - 3 skoler i Vestranders.  

       Århus 600 børn fra 6. årg. 25/5. 30 Elever fra Idrætshøjskolen laver en blandet  

       landhandel med børnene.  

6. Kommunerne.  

      Randers er blevet medlem. Vi venter på at få foretræde  på netværksmøder 

      Her kan snakkes med skoleledere fra 4 skoler ad gangen.  

      Herefter SSIB-kurser.  

      Alle bevægelsesinstruktører indkaldt til møde d. 1.6. Måske skulle DSØ her fortælle om  

      sig selv? 

      Møde afholdt med Favrskov. De vil gerne også have SSIB-kurser på deres 13  

      skoler. Det forventes at alle skoler snart bliver medlemmer. Lige nu er 7 skoler  

      medlemmer. Der har været afviklet SSIB-kursus på Rønbækskolen  

      Odder kommune. Her mangles medlemsskoler. Vi forsøger at lægge flere aktiviteter  

      her, der forhåbentlig kan øge lysten til medlemsskab.  

      Århus: alle er medlemmer. N. Kochs skole deltog i høvdingeboldstævne og tilbød at  

      afvikle høvdingebold i Århus næste år.  

     Syddjurs: Ingi ønsker beskrivelse af hvad vi har tilbudt Randers/Favrskov tilsendt  



     Så håber han, det bliver muligt at "sælge os" til sine bekendte.  

    Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg. Opbakning som sidste år.  

7. Nyt fra Nyborg 

      Vedtægtsændringerne blev godkendt, med en lille påtale omkring enkeltmedlem- 

      mernes  valgperiode.  Wildcard i atletik  

8.  Tøj til ”de nye”  

     Alle har fundet de rigtige størrelser 

9. Orientering 

    Atletikdato 13.9,  

     Truels laver profil med kode, så han også kan lægge ind i Facebookgruppen.  

      Besked om festivaller til T og T - datoer og indhold, så det kan komme på hjemmesiden.  

     Karin deltager d. 4.5 i møde om Special Olympics - fodbold, for at se om det er noget, vi  

     kan engagere os i.  

     Rita har lavet et ark, hvor der løbende kan noteres, hvilke aktiviteter, der  afvikles, og  

      hvor mange deltagere, der er med hvor.  Dokumentation til kommunerne. Lægges i  

      konferencen. Den enkelte ansvarlige skal løbende sørge for at indsætte "sine" tal       

10. Eventuelt 

       "Ud og lær" oprettet i Silkeborg. Svarer til ULF i Århus. Via disse hjemmesider kan vi  

       måske få nye kontakter i Århus, Silkeborg og Randers.  

11. Ny mødedato:  

       onsdag 8.6 kl. 17.30 hos Ole 

 

Karin d. 27.4.16 

 

 



Bestyrelsen i DSØ 

 

NAVN                ADRESSE TLF SKOLE AKTIVITET 

 

Joan Bak                    Himmelbjergvej 56    30494008 Bryrup skole Formand  

joan.bak@skolekom.dk                8600 Silkeborg  89702460  Kontakt DGI og DIF 

     Kontakt til læreruddannelsen i  

     Silkeborg/Århus 

     SSIB-kurser (i,m) 

 

Rita Kyhn                     Kildevænget 14 86525910 Veng Fællesskole Kasserer 

rita.kyhn@skolekom.dk                 8660 Skanderborg     61301769 86950288 Kin-ball,  

     Udlån af diverse rekvisitter  

SSIB-kurser (i,m) 

      

Karin Bønnerup                 Skolesvinget 3 22400265 Auning Sekretær 

karin.boennerup@skolekom.dk   8963 Auning  89591050 Atletik 

                                                                                              

Thomas Eifer                  Egernvej 11 29829562  Skanderborg  Webmaster, basketball, 

te@skanderborg-real.dk          8660 Skanderborg    Real  

                       87931562    

 

Truels Truelsen                Vessøevej 8 23274044      Skovbyskolen Webmaster,  

Truels.Truelsen2@skolekom.dk  8680 Ry  Galten Volleyball 

     Alternative boldspil/aktiviteter 

     MTB/cykling 

     Junioridrætslederkurser 

     /skolesport  
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Rikke Happpel                   Gødvad Bakke 13 26398677 Ans skole Næstformand  

Bernstorff@live.dk                8600 Silkeborg     Gymnastik, BMU (bevægelse,  

                                                                     89702360 musik & udtryk),   dans 

                       Streetaktiviteter 

Høvdingebold  

     SSIB-kurser (m) 

 

Ole Skjærbæk                      Borresøvej 25 21726351 Balleskolen O-løb, Friluftsliv  

oleskjaerbaek@hotmail.com  8600 Silkeborg  89702100 Forårsfestival  

     Badminton/tennis/bordtennis 

     SSIB-kurser (m,u) 

 

Ingi Vilholdt  Skovbrynet 49 61715206 Auning skole Fodbold 

thordarson.ingi@gmail.com 8550 Ryomgård 89591050   

 

Sanne Amtkjær Primulavej 10 40986770 Vestre skole Natur- og Friluftsliv,  

?  8500 Grenå  Grenå Brydning, Discgolf.  

     Alternativ idræt/lege 

 

Suppleanter: 

Sara S. Rejsenhus Toftagervej 8,  87552848 Sct. Knuds  Kurser, instruktør,   

sara@via.dk  8260 Viby J  skole Atletik 

    VIA/CVU Gymnastik,  

     SSIB-kurser (alle) 

 

Kasper Povlsgaard Agernvej 29 25210878 Rathlou- Håndbold 

kasp6474@rathlouskolen.com 8330 Beder  skolen 
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Peter Hoff  Lorentzgade 3 25367332 Tirsdalens  Junioridrætslederkurser/ 

peterhoff32@gmail.com 2.th,  skole Skolesport,  

  8900 Randers   Floorball 

     SSIB-kurser (alle) 

 

 


