
            
Referat Årsmøde 

  Dansk Skoleidræt Bornholm 
 

Afholdes på Kongeskærskolen, Allinge 
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 15.15 – 17.00 (med efterfølgende spisning) 

 

Deltagere: Jane Steen, Stig Andersen (Dansk Skoleidræt) Maria, Kasper (DGI), Therese, Karina, 

Torben, Morten, Lars, Allan (Svaneke Friskole), Sabine, Kasper, Lene 

 

1. Valg af dirigent 

Stig valgt. 

 

2. Optagelse af enkeltmedlemmer 

Karina og Kasper(DGI) valgt. 

 

3. Aflæggelse af beretning om udvalgets og landsorganisationens arbejde 

Kommentarer til beretning: 

 Hyttetur for 5. klasse (Give me five) lyder som et spændende arrangement.  

 Det er vigtigt at huske at minde sin leder om, at man som stævnearrangør skal have 

opgaven stående/medregnet på sin opgaveoversigt. 

 Stig orienterede kort om landsorganisationens arbejde. 

 

Kommentarer til aktivitetsberetning: 

 Badmintontræf 3. kl.: Det skal overvejes, om det skal afholdes over 2 dage. Hvor 

den ene dag tilgodeser skoler på østlandet. En anden mulighed er at knytte 

arrangementet tættere til skoler, så man kommer ud på skolerne. 

 Høvdingebold og floorball ligger for tæt, skal vi flytte en af dem? Der er mange 

arrangementer for 5. kl. i det hele taget. 

 Fodbold: Det vil give god mening, at fodbold kun tilbydes til 6. klasse, da 5. kl. har 

så mange tilbud. Hvis det kun tilbydes 6. klasse, kan det afvikles i Nexø. Maria og 

Therese vil hjælpes ad. Det er en udfordring med dommere. 

 Håndbold: Det er en udfordring med dommere. 

 Hvad gør vi med dommere? FU må arbejde på at skaffe dommere fra de lokale 

foreninger, især til kontaktspil som basket, håndbold og fodbold. 

 Kidsvolley 3. kl.: Rigtig godt stævne. Alle i klassen har en rolle og er aktive. God 

oplevelse for eleverne. 

 Middelaldertræf: I dette skoleår blev det dækket af Åben-Skole puljen, men til næste 

skoleår skal der søges om midler til at afvikle træffet. I år var prisen 70 kr. pr elev. 

 Naturløbet: Torben foreslår, at det kommer tilbage til vores eget regi, og at det laves 

sammen med Skovkarlene. Der er et forslag om 25. september. Kan vi gøre det i 

samarbejde med det koncept, der er på landsplan? 

 Svømmetræf: Godt arrangement. Træffet er blevet flyttet fra januar til marts. Det har 

skolerne været glade for. 

 Vandpolo: Der var i overkanten med hold. Skal der max antal hold på? Jane 

fortsætter. 

 

Beretning godkendt. 



 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Intet.  

Det blev vedtaget at kontingentet er 7 kr. pr elev for det næste regnskabsår. 

 

6. Drøftelse af kommende års aktivitetsplan 

Se under punkt 3 kommentarer til aktivitetsberetning. 

Der kommer et nyt tiltag. Det er ”Give me five” for 5. klasse. 

 

7. Godkendelse af budget  

Budget godkendt. 

 

8. Valg af: 

a.  Formand (Vælges for 2 år) 

                         Morten Jørgensen valgt 

b.  Medlemmer til forretningsudvalget (Vælges for 2 år) 

                          Lars Myhre Kromann (Ikke på valg)  

  Maria Nexø Grønnegård (Ikke valg)  

  Sabine Unterberger Kofod valgt 

  Kasper Rasmussen valgt 

  Lene Hjorth Nielsen valgt 

c. 2 suppleanter til forretningsudvalget (Vælges for 1 år)                                             

Jane Edske Steen valgt 

Karina Juel-Berg valgt 

d. 2 revisorer (Vælges for 1 år) 

                          Per Arndal valgt 

                          Mads Holm valgt 

e. 1 revisorsuppleant (Vælges for 1 år) 

                           Nikolaj Grønnegaard valgt 

 

9. Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde.  

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 15.15 på Paradisbakkeskolen. 

 

10. Eventuelt.  

 En mulighed: Skole-OL for 4.-5. kl. Man kan få stillet nogle ting til rådighed, som 

man normalt ikke har. Jane vil gerne stå for det. Skole-OL ligger ikke i Dansk 

Skoleidræts regi. 

 Skole-atletik: Der er en workshop om skoleatletik om formiddagen før 

repræsentantskabsmødet d. 21. april. 

 Der skal justeres i vedtægterne, med hensyn til tidspunkt for afholdelse af årsmøde. 

 

 

Ref: Lene Hjorth Nielsen 


