
Referat af DSØ-møde dec. 17 

 

1:    Godkendelse af sidste referat (6.nov. hos Marlene) 

        Møde d. 9.1.18 kl. 17.30 bliver hos Ole i stedet for hos Truels 

2:    Kontingentopkrævninger og div. breve/hjemmeside-indlæg 

        Truels har lavet superflot oplæg til skrivelse, der skal sendes til skolerne/kommunerne   

         Det attesteres til skoleleder/idrætsansvarlig. 

         Joans skriv om kontingentregulering. Hun arbejder videre med oplægget ud fra de  

         foreslåede ændringer.  

3:    Økonomi  

        Rita gennemgik, hvilke regninger, hun mangler.  

        Forplejningsbeløbet ved møder hæves til 450 kr.  

        Honorar: Vi får alle det lovpligtige 5.700 kr. i år. Fremadrettet kunne det være dejligt for  

        Rita at blive frikøbt nogle dage, så hun kan lave kassererarbejde fuldt og helt på disse.  

        Vi kommer til at trække på reservebeholdningen, men synes selv, vi har været gode til at  

        stramme livremmen ind.  

4:    Hjemmesiden/ facebook/ULF/ Ud og Lær/ Randers-ressourcebanken.  

        Vi drukner noget i ULF. Det er bedre, hvis vi kan få vores tilbud sendt direkte til skolerne.      

        Til mødet med Århus Kommune spørger Joan, om man vil gøre det fra kommunal  

        side/skal vi gøre det selv? 

        Facebook opslag kommer ofte ud til knap 1000 personer. Karin skal slettes som  

        administrator.  

5:    Aktiviteter siden sidst  

        Boldspilsdugen blev overhovedet ikke brugt i forbindelse med quick-kurset i Grenå  

        Badmintondelen: Selvinstruerende kursus hvor man læste/så øvelserne via QR-koder.  

        Mogens Spangenberg instruktør i tennis. Han gjorde det godt.  



       Håndbold: 10 dr. og 8 pigehold deltog. Søndermarkskolen Hammel vandt begge rækker.   

       Stævnet/tilslutningen: Stor succes. Stor ros til dommerpåsætteren, der reagerede meget  

        hurtigt, da det aftenen før blev klart, at der ikke var bestilt dommere.  

       Præstemarksskolen/Favrskov kan godt være interesseret i DM 19. Lederen er dog ikke  

       involveret endnu. Vi håber på endelig besked i starten af januar. Ellers kan det vente til  

       april.  

       Claus`s ansøgning til Skanderborg kommune har vi ikke rigtig hørt mere til, selv om vi  

        mener, det er os, der skal være afsendere. Vi ved altså ikke om han har haft kontakt til  

        dem, han talte om 

6:    Høvdingebold  

        Ole har afprøvet Stævneplanner, og var ikke for begejstret. Peter fortæller, at de fejl Ole  

        nævner, nu er rettet. Kasper har brugt programmet til at lave puljerne. Det fungerede.  

        Men resultaterne er bedst at i hånden.  

        Høvdingebold kan programmet også klare., men den vi plejer at bruge fungerer også.  

        Fordelen ved Stævneplanner er, at stævnet let kan ændres - også i sidste øjeblik.  

        Tilst skole ved gerne lave lokalstævnet i Århus.  

        Joan spørger dem, om de også vil afvikle kredsmesterskabet.  

7:    Aktiviteter i nærmeste fremtid? 

        Møde med Århus Kommune d. 12.12 

        Brydedage - ingen tilmeldinger dd. (18. og 24.1). Opråb skal sendes ud.  Stilling, Veng og  

        Grenå Vestre forventes at deltage.  

        Karin tager kontakt til Randers Atletik i nærmeste fremtid.  

8:    Udviklingsweekend 2018 v. Ole 

        Vores idder skal vælges med omhu, så økonomien kan hænge sammen. Outdoor bliver  

        det overordnede tema, men dans mm kunne også indlægges  

        Joan og Ole holder møde og laver overordnet plan 



9:    Rep.møde  

        Tirsdalens skole 14.3  med roning som kursus.  

        Vi skal senest 6.1 sende beretningsindlæg til Joan.  

10:  Kricket: Kasper er blevet kontaktet af forbundet. De vil gerne holde lærerkursus. Det kan  

         strikkes sammen på mange måder. Kursus i september -18 (gratis). Kasper går videre  

        med at få det placeret, antal lærere..... Efterfølgende mulighed for stævne.  

        Aktivitetsoversigt: Hvad mangler vi i oversigten? 

        Joan beder om at alle oplæste/efterlyste  arrangementer bliver indskrevet i  

        aktivitetsoversigten inden tirsdag. da hun gerne vil fremlægge den til mødet med Århus  

        Kommune 

        Truels sørger for at få et Kidsvolleystævne til Grenå.  

         Ole har været til møde om DM i atletik. Sølystskolen løser en masse praktiske opgaver.  

         Høvdingeboldmateriale.  Rita, Marlene og Sanne. vil gerne afprøve det.  

        Økonomi i besøg af formanden. Hvad vil vi bidrage med?  

        Tilbagemeldingen lyder: Da det er et ønske fra Nyborg bør de betale -  

        Udsendelser: Rita sender ud til kommunerne nu. Skolerne modtager opkrævningen 

        lige efter nytår 

        Fremover skal vi tilstræbe at sende ud til kommunerne i november. 

11:  Eventuelt  

        Camilla Daugaard har opslået tilbud om gratis temadag med progression i idrætsfaget fra  

         1-9. årg. Det afholdes i Randers 11. april., så vi vil reklamere ekstra for det og håbe på  

         mange lokale deltager 

         Til næste mødes dagsorden: Årshjul: Vi skal have skrevet ind i den, så den kan lægges ud.  

         Daniel Junk DGI - hvordan kan vi udvikle vores samarbejde? 

 

Auning d. 7.12.17 


