
 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DANSK SKOLEIDRÆT FYN 

TORSDAG D. 15. MARTS 2018 
 

9.00 - 11.30  Praktisk del 
  

Kropsbasisdugen et didaktisk værktøj til undervisningen i kropsbasis. 
Få gode ideer til, hvordan du bruger Kropsbasisdugen og oplev 
hvordan dugen bliver koblet på aktiviteterne. Deltagerne får ideer til 
hvordan de kan anvende teori og didaktiske modeller i deres 
idrætsundervisning med fokus på kropsbasis. 
Målene er: 

At lærerne får viden om centrale elementer inden for kropsbasis. 

At lærerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til 

indholdsområdet kropsbasis.  

At lærerne får konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres 

undervisning med fokus på kropsbasis. 

At lærerne får didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter 

til udvikling af motoriske færdigheder og kropsbasis. 

 

12.00 – 13.00 Dansk Skoleidræt, Fyn er vært ved en let arbejdsfrokost. 

 

13.00 – 15.00 Repræsentantskabsmøde i. h. t. vedtægterne: 

 

 1. Valg af dirigent 

  Bestyrelsen foreslå Karen Rasmussen Vibeskolen  

 

 2.  Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste  

  repræsentantskabsmøde) 

Bestyrelsen foreslår optagelse af Randi Fechtenburg, Jacob Kjær 

Hansen og Peter Jørgensen. 

 

3. Aflæggelse af beretning 

  Formandens skriftlige beretning er vedhæftet –  

  kan også læses på www.skoleidraet.dk – klik videre herfra  

  til kredse – Fyn. 

 

  Herunder arbejdet i Landsorganisationen.  

  Ved Preben Hansen næstformand Dansk Skoleidræt 

http://www.skoleidraet.dk/


 

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

  Regnskabet er vedhæftet her efterfølgende. 

 

 5.  Behandling af indkomne forslag. 

  Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

 6.  Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.  

 

7.  Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af 

skolernes kontingent. 

  Forslag til budget er vedhæftet sammen med regnskabet. 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret kr. 6,- pr. elev. 

 

8. Kredsbestyrelse: 

  Formanden Randi Fechtenburg  

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

  Bestyrelsen består foruden formanden af  

Anne Grethe Sø N.Aagedrupskolen  

  Gitte Kingo, Otterup Skole  

Jacob Kjær Hansen  

René Steen Nielsen, Tingkærskolen, Odense 

Peter Jørgensen. Kasserer 

På valg er: 

Randi Fechtenburg. Formand er på valg, villig til genvalg 

Tue Friis, Tallerupskolen  – er på valg, villig til genvalg 

Trine Lund, Frøbjerg-Orte Friskole  – er på valg, villig til genvalg 

Kathrine Kvist, Vestre Skole, Svendborg  – er på valg, villig til genvalg 

Åse Limkilde, Brobyskolerne – er på valg, villig til genvalg 

Jan Bisgård, Vibeskolen – er på valg, villig til genvalg 

   

Suppleant til kredsbestyrelsen  

  Alexander Danker, Sct. Hans Skole 

   

1 revisor 

  Bestyrelsen foreslår valg af  

Ole Thaisen (for 2 år) 

 

1 revisorsuppleant  

  Bestyrelsen foreslår valg af: 

  Torben Jensen, V. Skerninge Skole 

   



 9. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 

  Bestyrelsen foreslår en dag i marts 2019 og indstiller til  

repræsentantskabet at bemyndige bestyrelsen til at finde velegnet dato 

og sted for afviklingen af mødet. 

 10. Evt. 


