
Referat af bestyrelsesmøde hos Truels, Vessøvej 8, 8680 Ry 

torsdag d. 22.februar kl. 17.30 – 20.30 

Tilstede: Malene, Rita, Peter, Ole, Joan, Truels, Kasper, Sanne, Mikkel (DGI) 

Afbud: Karin, Sara            Referent: Sanne          Ordstyrer: Joan  

Dagsorden: 

1:   Møde med Mikkel Jung, DGI, Østjylland vedr. samarbejde og muligheder for 

      øget netværksdannelse ud fra DGI/DSØ kontakter. (ca. 1 time) 

• Snak om trampolinkursus og brugen af trampoliner i skolen. Der kunne evt. 

laves et samarbejde med DGI om dette. Mikkel går videre med muligheden 

for et kursus for lærere.  

• DGI vil gerne byde ind med flere instruktører til kurser, arrangementer, 

forårsfestivaller mm.  

• Kontakter vi kan trække på? Hvordan kan vi samarbejde noget mere? Vi må 

gerne prøve at kontakte Mikkel, så vil han prøve at sende os videre/hjælpe. 

• Kan ”Trænerspirer” og ”Junioridrætsleder” kobles sammen?  

• Åben skole - samarbejde om dette? 

• Kontakt til Mikkel Jung - mikkel.daniel.jung@dgi.dk og mobil 29745086 

2:   Godkendelse af referat fra sidste møde, 9.jan.18 

• Referat godkendt uden tilføjelser  

3:   Medlemssituationen – herunder afslag fra Århus Kommune. 

• Vi er nysgerrige på hvad årsagen til afslag er 

• Vi sender en regning/opfordring til Aarhusskolerne om de fortsat har lyst til at 

være medlem af DSØ, trods kommunen ikke vil betale for abonnement 

samlet. Rita sender mails afsted. Aarhus skolerne får ny frist til 

Høvdingeboldstævnet: 27.februar. Truels retter på hjemmesiden.  

• Joan tager kontakt til Karen-Mette eller Kathrine vedr. tilskuddet.   

• Peter tjekker op på Randers kommune vedr. manglende betaling, idet de 

allerede har gjort brug af DSØ’s tilbud. 

mailto:mikkel.daniel.jung@dgi.dk


4:   Rep.mødet – Er alt på plads? – Deltagere, Kursus, Frokost, Dirigent, Valg 

• Formuleringen om ro-kurset er ikke så spændende. Hvad skal ændres? 

• Der er pt. Ikke nogen tilmeldinger udover os selv.  

• Henning bliver dirigent. 

• Peter booker mad (køkkenet skal have besked den 6.marts) 

• Vi sender alle mails ud til egne kommuner og reklamerer for ro-kurset og rep. 

mødet.  

• Truels laver deadline for tilmelding på hjemmesiden til den 5.marts.  

• Joan ønsker ikke at være formand længere. Hvem stiller op?  

• På valg: Malene, Rita, Karin, Joan, Sara og Sanne er på valg.  

• Rita, Sanne og Karin genopstiller. Joan vil gerne opstille til bestyrelsen. 

Malene genopstiller ikke. Sara vil gerne forblive suppleant.  

• Vi har derfor 1 ledig plads i bestyrelsen.   

• Sanne stiller op som formand og Peter stiller op som næstformand. 

5:   Høvdingebold Kredsfinale Hvor/Hvornår? 

• Antal hold: 7 hold (+ evt. Aarhus, hvis de tilmelder sig) 

• Peter tager kontakt til Randers arena om muligt lokalitet.  

• Dato er ikke lagt fast endnu, men det skal afholdes inden 4.april.  

6:   Nyt fra Kasserer 

• Skal vi have aftalt noget om honorarer, kørsel, dage til frikøb mm.? 

• Rita afsætter en times frikøbes om ugen som kassér. 

• Rita afsætter en pulje med timer til frikøb.   

• I den nye bestyrelse laver vi en plan for fordeling af honorarer.  

7:  Nyt fra ”Udviklingskurset og planlægning” 

• Der foreligger program og budget. Det ser spændende ud!  

• Joan og Ole uddelegerer opgaver når vi nærmer os. 

8:  Hjemmesiden 

• Adviseringer er på plads nu. Hvis ikke de kommer, kontakt Truels.  



9:  Rep.møde DS – Hvem deltager? 

• 13.april 2018. Husk tilmelding på hjemmesiden! Joan sender indbydelsen ud.  

10:  Aktiviteter siden sidst – og på vej 

• Høvdingebold i Silkeborg - Joan.  

• Dansekursus i Randers var rigtig godt.  

• Sanne kontakter Palle vedr. brydetræf i kommende år. Peter - (en god 

brydeinstruktør,28729996) tager gerne ud på skoler og afholder brydedage.  

• Kursus ”Sæt skolen i bevægelse” på Randers Real bliver i uge 32 - men denne 

gang for alle lærere, og ikke kun idrætslærere. Der skal flere fra DSØ med som 

undervisere.  

• DM i håndbold - Kasper arbejder videre på haller i Odder. Kasper undersøger 

noget med tilskud og lokalitet (evt. Parkvejens skole). 

11:  Åben for tilføjelser  

12:  Eventuelt                            

• 25.august 2018 holder Joan fødselsdag, og hun vil gerne invitere bestyrelsen 

☺ 


