
Ref. DSØ-møde 9.1.18 hos Ole 
 
1:   Besøg af Mikkel Daniel Junk, DGI Østjylland: Hvordan udvikler vi vores  
       samarbejde?  
       Udskudt til d. 22.2 pga. sygdom. 
 
2:   Godkendelse af referat fra sidste møde, 6.dec. hos Karin 
       Vi tjekkede op på, at diverse TO-DO ting var taget hånd om.  
       Sanne fortalte, at hun ikke får besked, når skoler melder sig til hendes arrangementer. Der  
       må være en knap, der kan trykkes på, så dette ændres.  
 
3:   Orientering om mødet med Børn og Unge, sundhed og trivsel – Århus 
       Joan og Ole har haft et meget positivt møde med Katrine og Karen Mette. B&U har fokus på  
       rigtig meget. De vil gerne have vi i forhold til dem, har fokus på andet end de allerede har  
       på hylderne. Det drejer sig fx om Høvdingebold, Brydetræf, Forårsfestival, Tilbud til  
       Specialskoler.  
       Katrine vil gerne være mellemled til ULF, så det er hende Kasper (eller vi andre) skal  
       sende opslag til.  
       Kredsmesterskaber i høvdingebold vil man gerne have afviklet i Århus.  
       (Gammelgårdsskolen kunne være en mulighed, hvis Tilst skole ikke snart reagerer på  
        vores forespørgsel.) 
        Joan sender snarest en oversigt til B&U om, hvad der har været afviklet i kredsen i det  
        forløbne år, så de kan se, hvad Århus har været med til, og hvad de er gået glip af.  
 
4:   Medlemsskrivelser, status – ”Kassererens corner” 
       Vi har som forudset ca. 75000 på kontoen (kun få regninger mangler at blive betalt) 
       Alle breve er sendt rundt til skolerne/kommunerne d. 3.1. Rita går nu i gang med at skrive  
       fakturaer, efterhånden som hun får tilbagemeldinger.  
 
5:   Årets aktiviteter på hjemmesiden.  
       Troels har lavet et oplæg. Marlene arbejder videre med det.  
 
6:   Hjemmeside, facebook, Ud og Lær, ULF, Resursebanken mm. 
       Palle vil gerne lave andre brydetræf. Der kan gøres ved at vi lægger datoer fast på  
       forskellige ugedage, som vi plejer, eller uden datoer - skolerne vælger selv.  
       Pt. har 2 skoler tilmeldt sig (Stilling og Saxild) Der er plads til max 80 elever pr.  
       arrangement.  
       Rita har, sammen med kontingentopkrævningen, sendt invitation til Brydetræf ud til  
       Århus Kommunes skoler.  
       Sanne laver forarbejdet til opslag til Ulf. Kasper sørger for at sende det videre.  
 
7:   Beretning, Rep.møde (dagsorden med bl.a. valg og visioner) og praktiske  
       gøremål i forhold til dette. 
       Peter laver en lille teaser om indhold i rokurset.  
       Vi skal stramme op om aflæggelse af beretningen, så vi sikrer mere tid til debat. 
       Vi SKAL nå pilediagrammet i år.  
       Pigerne er på valg. Valg af formand - Peter foreslås.  Rita vil gerne hjælpe en ny kasserer i  



        gang.  
       Vi mangler stadig en Århuskontakt.  Marianne fra Gammelgårdsskolen efterlyser noget for  
       indskolingen. Joan kontakter hende, og forsøger at motivere hende til at stille op til  
       bestyrelsen. Det ville også være rart med en person fra Favrskov.   
8:   Nyt til Nyborg – Kredsformandsmøde d. 11.-12.jan.  
       Der skal bruges et antal personer til diverse udvalg/poster. Henning vil godt fortsætte i  
       disciplinærudvalget. Joan kontakter Lone K og forhører sig om hendes tanker omkring at  
       fortsætte som basketballansvarlig   
       Joan fortalte, at Bjørn er ansat som ny generalsekretær.  
       Vi er spændte på at høre om udfaldet af ansøgningen til Nordeafonden i forhold til  
       muligheden for at afvikle Forårsfestivaller.  
 
9:   Udviklingsweekend (kunne vi forestille os fredag kl. 10.00 – lørdag kl.  
      15.00) 
       Joan har skrevet til Jacob KH, om vi må bruge den model, der anvendes til Idrætslærernes  
       Forum. Ideen er opstået ud fra dette års evaluering - ønske om at koncentrere indholdet .     
       Men med en regning på 50000 kr. bare til overnatning og få måltider er der ikke økonomi  
       til at sikre et kvalitativt indhold i kurset. Desuden mener vi, at en sådan ramme både er  
       mere  familie- og skolevenligt.  
10: Randers Realskole ønsker kursus i "Sæt skolen i Bevægelse" d. 22.2 om eftermiddagen. 
       Peter holder kurset.  Vil Sara hjælpe? Alternativt Rita.  
       Efterfølgende møde hos Truels, med mindre Truels siger fra. Peter er alternativ til  
       mødeafvikling. Der er afbud fra Karin  
 
10:  Eventuelt 
        i.a.b. 

 
 
 
 
 
Karin B. d. 10.1.18 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


