
Referat af DSØ-møde d. 26. juni kl. 16.00 – 20.30 

Afbud: Sara & Ole. Sanne? 

1:    Godkendelse af referat fra sidste møde tirsdag d.2.maj 

        i.a.b.  

        Sølystskolen har sagt ja til at stå for overnatning til DM i atletik, Catering er bestilt.  

        Atletikklubben er på plads. Stadion reserveret.  

 

2:    Hjemmesiden – er den opdateret? 

        Færre menupunkter skal på, så Aktiviteter dukker op på åbningssiden.  

        Truels har arbejdet hårdt for at få alt på. Problemer med virus. 

        Høvdingebold kan godt lægges ind igen. Datoer skal sendes til Truels  

        Kredsmesterskaber afholdes tirsdag d. 20.3.  i Tilst?/Favrskov?.  

        Floorball kurser og stævner er klar til at lægge på hjemmeside, fb og ULF.   

        Arrangementerne afvikles i Århus, Randers, Grenå,  Skanderborg, Silkeborg.  

 

3:    Økonomi - Kontingentstigning.  

        I forhold til budget - næsten samme indtægt som sidste år (4000 mindre)  pga. faldende  

        elevtal.  

        Elevaktiviteter formindsket med 10.000. Til gengæld er der kommet returpenge fra Rgf  

        ind på den konto 

       Forårsfestivaller Århus har kostet 10000 - alt for mange penge i forhold til at kun 3 skoler  

        deltog, Favrskov 5000,  Auning 1000, Silkeborg  30.000, Skanderborg  12.000, Randers  

        6000+11.400 +10.200. = 27600 kr. 

        Udgifter passer nogenlunde -  

        Pt. ser budgettet ud til at holde.  



 

        Omkring kontingentstigning:: 

        Rabatperioden er udløbet - overskuddet brugt. . Økonomien  opjusteres i forhold til  

        samfundets prisudviklingen generelt Der tilbydes flere aktiviteter.  

        Rita pointerer vigtigheden af at vi husker løbende at skrive i aktivitetsoversigten  

 

4:    Evaluering af forårsidrætsfestivallerne, hvad med næste år? 

        Mega dage - meget PR i forbindelse med flere af dagene.  

        Vi vil gerne lave festivaler, men vi skal køre med strammere økonomi. Næste år er der    

        heller ikke fra Nyborg noget frikøb! 

        Vi skal have snakket det igennem igen til dec. efter kredsformandsmødet, hvor vi ved om  

         der er penge igen fra centralt hold.  

         Skal vi lave et indsats over for førskolebørn.  Truels tænker tanker.   

 

5:    Andre aktiviteter siden sidst Masse af festivaler. Finns reception. Finn tilbød sin hjælp  

        ind imellem, så vi skal huske at spørge.   

        Generalsekretær ansat fra 15.8. ,  

 

6:    Legepatruljekurser mm. Ud i kredsene? – Oplæg fra Nyborg 

        Skolesport, Legepatruljer m.fl.:4500 kr. skal Nyborg have for at afvikle kurserne. Formål:  

        Kredsene kan slå dem op/promovere sig.  

        I Østjylland kan vi ikke umiddelbart bruge det, da det så vil betyde en udgift på 4500 kr.  

        pr. kursus. Vi giver jo vores tilbud gratis til medlemmer.  

        Vi kan give Legepatruljekurset til Århus, for at promovere os. Der kan deltage 100 børn.   

        Mulige afviklingssteder: Risskov/Kragelund.  

        Vi kan give kurset til en kommune/stor by hvert år.  



7:    Tilmelding til Udviklingsweekend i Nordjylland i september 

         Tilmelding senest 21. august. Marlene, Kasper deltager ikke Rita? Joan?  er usikre da  

         begge skal noget torsdag. De undersøger, om det er muligt først at komme fredag , og om  

          der evt. kan gives rabat på  overnatningen 

          Måske Truels, Han skal undersøge på arbejde først.  

         Sanne, Ole og Sara? 

         Peter og Karin deltager.  

         Tilmelding hver især. Så lidt frikøb som muligt.   

     

8:    Atletikstævnet i Århus 12.september. Hvem hjælper?  

        Skolehjælpere: Tilbyde deltagende skole at have hjælpere med.  1000 kr. til  

        klassekassen. Vi vil  kun have 10 -15 elever, der brænder for det. De skal være i sving hele  

        dagen.  

        Vi forsøger at finde nogle, der ikke skal have bus. Institut for Idræt/Læreruddannelsen?? 

       Sansestormerne/Risskov Efterskole. Truels ringer.  

        Kontakte tidligere deltagere fra Århus direkte og opfordre til tilmelding 

        Joan. Truels, Rita, Sara? Sanne? Ole? Marlene?    Henning og Jane. Morten? 

        Kasper og Peter deltager næppe.  

        Sara laver opslag/plakater til eleverne, når Karin har givet hende listerne. Skaf selv  

        kraftigt papir/bogbind Sara.  

 

9:    Eventuelle kurser  

• Håndbold /Boldspilsdugen i Grenå - Sara.  

• Sæt skolen i Bevægelse - tilbudt i Randers 1 gang. Skal de have tilbuddet igen.? 

Randers ønsker at få et stort kursus for hele indskolingen. Vi foretrækker stadig 

lokale kurser.         Vigtigt for et lærerkollegium at have oplevelsen sammen. Vi kan 

ikke i dette regnskabsår tilbyde Randers flere kurser. De må vende tilbage i -18.  



• Redskabsgymnastikkursus John Jacobsen. 2-4 timer. Grundelementer og 

sikkerhed. 700 kr. i timen. Ikke noget loft med deltagere. Afvikles i Århus.  

• Rope Skipping - træf for elever. 4-9 klasse.  Kan evt. bruges til prøven. Gym 

Danmark. Marlene kan evt. være instruktør efter jul. (jan.feb.) evt. placeret 

sammen med dans.  

• Parqour  dygtig instruktør nævnt - Kan både give kursus og lave aktivitet med 

børn.  

 

10:  Kommende mødedatoer –  

         Skal vi have en arbejdsdag? Foreløbig aflyst pga. økonomi og usikkerhed om  

         indhold 

         21.8 hos Joan kl. 17 

         6.11 hos Marlene kl. 17 

 

12:  Eventuelt  

      Truels finder ud af, hvem der er idrætskontakter på skolerne i Århus.  

       Rita: Skrive mail til alle skoler bl.a. med: Husk at planlægge jeres idrætsundervisning med de  

          aktiviteter, og rekvisitter I som medlemmer kan deltage i/låne som medlemmer af Dansk  

          Skoleidræt Østjylland. Udsendes mandag i uge 32.  


