
 
 

Dansk Skoleidræt 
Østjylland 

 

Bestyrelsesmøde 

Torsdag 

d.15/12 2016 

kl. 17.30 - 20.30 

 
REFERAT 

 

 
Referent: Karin 

 

 

Ordstyrer: Rikke 

 

 

Location: Rita 

 

 

O=Orientering 
D=Drøftelse 
B=Beslutning                                                                         
V= Vidensdeling 

Tilstede: Rita, Rikke, Sara, Joan, Karin, Truels, Peter, Kasper, Ole, Ingi. 

 
Afbud: Sanne, Thomas 



Punkt 
1. 

D/B 
  

Godkendelse af referat fra sidste møde 

i. a. b. 

Alle 

Punkt 
2. 

O Nyt fra Kredsformandsmødet /Nyborg 

Christian D. har sagt sin stilling op pr. 1.1 

Følg med på login-sider.   

Der arbejdes med to store emner: Strategi for DS 2017-2020 og Kropslig dannelse.  

Slideskowet om kropslig dannelse foreslået brugt til kredsenes rep.møder.  

Vi foreslår at der laves en video med Niels, som lægges til almindelig orientering på 

hjemmesiden.  

Reviderede principper til Skolebestyrelser er udarbejdet 

Forslag om at lave pixiudgave af strategien, som kredsene også kan bruge i sin 

præsentation rundt omkring.  

Chr. P har udarbejdet en oversigt over deltagelse i DM-aktiviteter i alle kredse. Vi 

kan her blive inspireret til, hvor det er vi lokalt bør sætte ind.  

Nyborg tilbyder at udbrede diverse kurser til kredsene Det drejer sig om 

legepatrulje, motorik, gamebooster, kickstarter, skolesport - Annonceres på vores 

hjemmeside. Nyboirg hjælper gerne med afvikling. Dette tilbud er opstået for at 

hjælpe med at løfte "Bikubens" 6-kant med inspiration.  

Fodbold skal fra skoleåret 17/18 være afviklet inden 1.11. 

Tak til Kasper for at få rettet reglerne i håndbold så de stemmer overens med DHF`s 

Ny Stævnemanual under udarbejdelse. Oversigten over "hvem gør hvad" uddelt til 

dem fra bestyrelsen, der arbejder med afvikling af atletik-DM . 

Ny struktur på høvdingebold forhåbentlig klar til17/18 (mødet til maj)  

Der afholdes møde med disciplinansvarlige (Lone K). Her vil fremsættes forslag til 

ændringer i basket som fremtidig arbejdsopgave for turneringsudvalget 

Ideer fra andre kredse:  

Høvdingeboldide: Mens børnene ikke spiller tager de billeder under stævner. Det 

giver en omfattende dokumentation til kredsen. Ved stævnets afslutning/efter 

stævnet modtager den klasse, hvorfra det bedste billede stammer en kage til deling.  

Karin 



På Sjælland iværksættes afvikling af Kredsmesterskab/regionsmesterskab i 

floorball. Kan vi gøre noget tilsvarende på 4. årg. i Kreds Østjylland og i fælleskab i 

Region Midt- og Nordjylland? 

Punkt 
3. 

O/D/
B 
 
 

Honorarer 2016 

Der må ikke både gives udstyr på boner samt løn.  Godtgørelser for telefon og 

internet er fortsat lovligt. Forplejning på Idrætslærernes Forum må gives.  

Rita 

Punkt 
4. 

D/B 
 

Indkøb af Fægteudstyr 
Vi besluttede at indkøbe 30 korder og masker samt kropsbeskyttelse fordelt i 2 

tasker.  24 korder mm kan købes for 9000 kr.  

Vi besluttede også at kursusdelen til rep.mødet skal være fægtning. Truels kontakter 

instruktørerne ad 15.3. fra kl. 9.15 - 11.15. 

Truels 

Punkt 
5. 

O Siden sidst 

- Syddjurs: 

       Orientering om DSØ er lagt ud på deres portal. Hans Henrik  

       vil gerne orienteres om, hvorvidt der kommer positivt udbytte  

      ud af dette. Karin sørger for at meddele at Kolind har meldt sig  

      ind. Kolind har i første omgang ønsket en række  

      badmintontræf.   

      Ingi fortæller at der er store besparelser i Kommunen, så skolerne får næppe  

       midler til kontingent. Skolelederen på Kolind har bl.a sagt sin stilling op i  

       protest hertil. Niels Hammer, den kommunale leder af børn og unge, skal  

       kontaktes, hvis vi vil have en anden udvikling. Det gør Ingi.  

- Håndboldstævne (Kasper). 7 drenge- og 7 pigehold. En rigtig god dag. 2 
hold spillede med selv om de ikke opfyldt holddannelsesreglerne.  

        Skægkærskolen drenge og Præstemarkskolens piger skal til DM 

- Motorikkursus i Randers med 25 deltagere. Rigtig godt kursus. God 
blanding af praktik og teori. Susanne gjorde det rigtig godt. Vil gerne bruges 
igen til kursus et andet sted.  

-       Qvickkursus: Kibækkurset blev aflyst. Århus 4 deltagere også aflyst. Grenå  

        er der dd.4 tilmeldte. Der skal slås lidt på trommer for at få flere med d. 26.  

        januar. Tilmeldingsfristen rykkes til 15. januar. CVU slår op igen efter   

        jul. Det kan vi måske også gøre. 

        Seminarieeleverne er også en målgruppe at undervise. i boldspilstæppet 

Karin 
Kasper 
Peter 
Sara 
Peter 



 -     Randers kommune. Skoleledermøde hvor fortsat medlemsskab  

        overraskende var på dagsordenen. Peter blev heldigvis ringet op og  

        kunne fortæller om tilbud, skolernes brug og mere generelt. Foreløbig er  

        det besluttet at være medlem endnu et år mere.  

        Vi skal booste vores tilbud/indsatser endnu mere. Vi skal tydeliggøre hvad  

        vi går og laver for Randers (alle) kommune.  

        Joan tager til møde med Birthe snarest.  

        Tydeliggørelse af indsatser behandles under pkt. 9 

Punkt 
6. 

O/D/
B 

Repræsentantskabsmøde 2017 

Afvikles 15/3 2017 8.45-15.00 på Vestre Skole i Grenå. Joan udsender invitationer 

ud inden uge 5 både via nette og i mailbokse.  

Forplejning: Sanne 

Kursus: Truels 

Vi vil gerne sikre aktivering af deltagerne i debat. Smågrupper. Hvordan gør vi noget 

der giver os gode tilbagemeldinger. Hvad vil vi gerne vide noget om. Punkt til 

næste møde.  

Karin står for en lille vedtægtsændring.  

Valg: drengene er på valg. Ingi ønsker ikke at genopstille.   

Derfor udløste denne oplysning snak om afvikling af Fodboldstævnet inden 15.4. 

Kunstgræs kan blive en nødvendighed at placere stævnet.  

Peter kontakter personer i Skanderborg for at se om det kan afvikles der. Tager evt. 

Thomas ind over.  

Joan meddeler at hun ikke fra 2018 vil genvælges som formand.  

Martin Gertz deltager som landsorganisationens repræsentant.  

Rikke 

Punkt 
7. 

O/D/
B 

Kontingent 

Vi skal til januar, når Rita har fået fuld overblik over økonomien, beslutte evt. forslag 

til repræsentantskabet om at hæve kontingentet fra 2018 

Rita 

Punkt 
8. 

O/D/
B 

Regnskab 2016, budget 17 orientering og forslag til budget 2018 

Punkt til januar. Vi har brug for at skrabe flere penge sammen dels pga. udvidelsen 

Rita 



af bestyrelsen, men også fordi skolerne er blevet yderst pågående med at kradse 

penge for frikøb ind. Rita kontakter de mest kradsbørstige. Der var stor forundring 

over de store svingninger i den timeløn de forskellige skoler fremfører. 

Punkt 
9. 

O/D/
B 

Årshjul, Beretning, Nytårsbreve 

Rita har lagt et ark ud i konferencen, hvor vi  næste år løbende skal indskrive hvem, 

hvor mange mmm. der deltager i vores aktiviteter. Aktiviteterne i år skal 

indskrives i denne uge. Herved får vi til vores nytårsbrev et rigtigt godt overblik, 

hvad der rører sig i kredsen hen over året.  

Oplysningerne skal også bruges til at formulere en lokal midterdel i nytårsbrevet, så 

vi fremstår mere tydelige i alle kommunerne.  

Rikke laver hurtigst muligt skabelon til denne midterdel.  

Vi andre fordelte skrivningen af de lokale midterdele ind i denne skabelon på 

følgende måde: 

Rikke: Silkeborg. Truels: Skanderborg. Casper: Odder, Peter: Randers, Karin: 

Norddjurs of Syddjurs: Joan: Favrskov: Sara: Århus  

Alle lokalinput sendes til Rikke inden jul 

Beretningsinput skal sendes til Joan senest 10.1 

Rikke 

Punkt 
10. 

O Udviklingsweekend 2018 

Ry vandrehjem har 26 værelser. Vi skal købe alle drikkevarer der. Forslag at vi 

overnatter der, men finder et andet sted at feste.  

Det blev aftalt at Ole kontakter vandrehjemmet igen til marts, i håb om at få en 

fornuftig aftale om drikkevarer  lavet med dem.  

Ole 

Punk
t 11. 

O DM i atletik 2018 

Silkeborg stadion reserveres inden jul 

Sølystskolen kontaktes mht. overnatning og hjælp. Connie Mikkelsen har en 

talentklasser her, der måske kan løfte opgaven.  

Vi skal inden marts have en snak om vores eget atletikstævne: 

Stadion er reserveret tirsdag d. 12.9 

Skal vi trække på Hellebjerg igen - i så fald, hvilke krav skal stilles til dem. Har I 

Ole 



elever, der kan løfte opgaven? 

Punk
t 12. 

O Høvdingeboldstævner 2017 

5 stævner i kredsen. 7.4 afvikles kredsmesterskabet i Skanderborg. En af de lokale  

(Thoms/Rita) hjælper med afviklingen af kredsstævnet 

Rikke 

Punk
t 13. 

0/D/
B 

Portaler: 

Joan laver liste med alle kontaktoplysningerne og lægger den i Vigtige dokumenter, 

så vi hver især, som aftalt, kan lægge vores tilbud ud i hele kredsen.  

Karin 

Punk
t 14. 

 Evt.  

Rikke orienterede om sit arbejde med at få afviklet  en 

Forårsspecialfestival: Firkløverskolen Randers skal måske overtage 

tilbuddet. Der skal afholdes møde med dem omkring mulighederne. 

Peter deltager også i arrangementet. De ønsker også et kursus, som 

kan snakkes om ved samme lejlighed.  

2 Kidsvolleystævner er lagt op på hjemmesiden. Skal de også på fb.? 

Århus Idrætshøjskole siger nej til at afholde festival. 

Erik Juul fra læreruddannelsen er kontaktet, for at få afklaret om vi 

samarbejde med dem om at afvikle en Forårsfestival i Århus.  Casper 

fortsætter snakken med Erik.  

Ann-Karina har meddelt Joan, at Tilst skole gerne vil lave 

Idrætsforårsfestival.  

Der orienteres om, at alle DM-disciplinansvarlige skal huske at  vi 

giver vinderne kørselspenge til DM  

Truels har lagt billeder af plancherne fra arbejdsdagen på 

konferencen.  

Vi skal udvælge et tema, som skal arbejdes med på næste møde.  

Karin søger Wildcards til atletik i februar. 

 



Næste møde:24.1 kl. 17 hos Karin.  

 
 


