
REFERAT  DSØ-MØDE AUGUST  2017 

 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde  ( 26.juni) 

    To Do listen blev løbet igennem.  

    Konkrete datoer Høvdingebold skal fremsendes. snarest  Joan  kontakter Tilst.  Gerne  

    kredsfinale i Tilst inden 21.3. Århus Stifttidende  skal gerne indover.  

    Førskolebørn: Ole spøger om der er interesse for tiltag i den børnehave, han er formand for.  

2: Atletikstævnet lige nu.  

     Hellebjerg kan ikke deltage. Har planlagt med anden aktivitet. 

      Århus 1900 stiller måske med dommere. Henning og Jane. kommer. Rita har en  

      pensioneret kollega, der gerne vil taste.  Det siger vi Ja tak til.   

      Joan i info.. Truels fotograferer, Sanne (opvarmning), Desuden deltager Ole, Rita,  

      Sara og Karin.  

3: Økonomi  

    Husk at fremsende regninger til Rita løbende. 

     Joan laver oplæg til at sende rundt. Tager måske på besøg ved nogle kommuner. Rita har  

     kontaktnavn til Århus.  

    Truels har ringet til 15 skoler i Århus, men kun fået 2 navne på skolekontakter. Truels laver  

     skriv til skolernes  kontor om at huske at sende videre.  

     Flyer, med opfordring til at informere os om kontaktperson, kan være næste skridt.  

4: Hjemmesiden  

     Der opdateres løbende på alle medier.  

5: Legepatruljekursus i Århus v. Joan 

     Dato og skole efterlyses af AnnKarina.  Kasper rykker Kragelundskolen for svar.  Vi  

      betaler 4000 kr. og børnene kommer gratis med.  



      Der afholdes tilsvarende kursus i Randers på initiativ af Sundhedsafdelingen.  

6: Weekendkursus 

     Tilmelding rykket til 24.8 

      Ole og Karin er tilmeldt. Joan gør det om lidt. Peter forsøger at få lov.  Rita er i tvivl? 

      Kørsel aftales senere.  

7: Aktiviteter/Nyheder siden sidst  

    1 tilmelding til fodbold pt.  

     Der er dd tilmeldt 33 hold på 6. årgang (knap 400 elever) og 22 hold på 7. årgang (ca 275  

      elever), så der skal ske meget de næste dage, for at vi når op på de sædvanlige 1000-1100  

      elever.  

     3 kurser med Boldspildugen er under planlægning: Vestre skole, Grenå - Sct Knuds, Århus -  

      Randers. Sara afventer datoer og steder.  

     DM atletik  18 og  

     Indkvartering og mad er på plads - Sølystskolen/Per Thorsø  

       Ole sørger for at reservere stadion  

       Jeg indsætter lige arbejdsbeskrivelsen for kredsen  

      Kredsen varetager: 

- Reservere faciliteter (haller, baner, skole). 

- Lave aftale, så ovenstående stilles til rådighed uden omkostninger for Dansk 

Skoleidræt. 

- Evt. søge kommunen om økonomisk opbakning til afholdelse af DM-stævnet. 

- Finde en eller flere lokale kontaktpersoner, som bliver nøgleperson i planlægningen 

og gennemførelsen af DM-stævnet. 

- Arrangere læreranretning til lærermøderne. 

 

      Så der ligger en lille opgave (også økonomisk), som vi endnu ikke har talt om.  

     Weekendkursus i Silkeborg - forventes afviklet 20.-22.9.18 

       Vandrehjemmet værelser til overnatning kan lejes og morgenmad spises der.   

       Silkeborg Idrætsefterskole kan være det sted, hvor vi kan spise, drikke og danse. 1 km  



      afstand. Ole arbejder videre.     

8: Nyt fra Nyborg.  

     Karin orienterede om nye kuglevægte i atletik,  en ny stævnemanual med forhåbentligt  

      tydeligere anvisninger, arbejdet med ændring af basketkoncept/regler (skal vi prøve det af  

      i Østjylland i vinter?) og den kommende opfordring (uge 40) til at indgå i forsøg med  

      Høvdingeboldreglerne 

9: Nyt fra Randers.  

    Bevægelseskatalog  under udarbejdelse i Randers Kommune. Inspiration fra Århus.  

     Årshjul indskrives  og offentliggøres.  Alle foreningers arrangementer vil indgå. Det    

     kommer til at ligge på nettet og kan justeres løbende. Det arbejdes på at blive færdigt med  

    det inden Bevægelseskonferencen, d. 13.9 hvor man gerne vil fortælle om det.  

     Der vil også blive oprettet et Idrætsnetværk - 2 deltagere fra hver skole - der skal mødes 4  

     gange årligt.  

10: Næste møde 

       6.11 kl. 17 hos Marlene 

       Næste møde herefter 6.12. kl. 17.30 hos Karin (måske) 

11: Eventuelt 

     e-sport masser af hold startes op på efterskoler, DGI ...  

      Hvor er vi i DS? Er det kredsene eller landsorganisationen, der tager næste skridt.   

      Karin har skrevet til Jacob KH, for at høre om der sker opfølgning af det på weekendkurset.  

      Svaret er  "Ikke umiddelbart"  

Skal det være en workshop til vores weekendkursus.? 

 

Auning d. 23.8 


