
Referat af DSØ-møde den 14/3 18 
 

1. Weekendkursus  

     Kano og kajak søgt kontaktet 

      Badeanstalten aftale på plads 

      Sejlturen ok. - Endelig bestilling når antallet er kendt.  

      Tog fra Svejbæk.  

       

2. DM i atletik 

      Forventer, at alt kører som det skal.  

 

3. Stævner 

a. Høvdingebold 

      Kredsfinale 3.4 i Gødvadhallen i Silkeborg.  

      Ole stævneleder. 8 hold deltager.  

b. Atletik til september 

      Endelig beslutning om sted træffes senere. Dato: 11.9, hvis  

      stadion kan fås ellers ugen efter. 

c. Forårsfestivaller - er der planer/skal der være flere planer 

      Randers/Firkløverskolen. Økonomisk støtte fra kommunen.  

      Auning. Udgift til dans og evt. golf. 

      Silkeborg. Vi betaler fuldt og helt. Den kan godt gøres billigere bl.a  

      ved at DGI ikke inviteres med.  

      Grenå: lave idrætsdag 0-9 som sidste år.  

d. Floorball 

      Stævner planlagt i Randers, Skanderborg, Mørke for 4. årg. til  

      afvikling slut okt./primo nov.  

      Træning/Stævne i Them med 100 børn fra 5. klasse lige afviklet.  

      DGI-tovholder. Måske skal vi dække nogle udgifter. Rigtig god dag.  



      Peter og Mikkel (Omegnen) har snakket om, hvorvidt der kan laves  

      en landsdækkende turnering. (Nyeste info: Mikkel har fået  

      konsulentjob med motorunionen - foreløbig i 2-3 år) 

 

      Skolehåndbold DM 19.  

      Kasper skal til møde på mandag. Parkvejen og Vestskolen i Odder  

       kan være mulige værter Vi skal seneste give endelig besked 13.4 

             

4. Repmødet Nyborg workshops 

      Joan, Ole, Sanne og måske Peter deltager. Rita hvis hun er lockoutet. Truels?    

      Workshops: hjemmeside, atletik, fagligt udvalg, motionsdag, stævneplanner 

       Sanne til kredsformandsmøde sammen med Joan. Peter og Ole skoleatletik.  

 

5. Drøftelse og beslutning af takster 
a. Kørsel  

     Vi kikkede på rep.mødets forslag til budget, og må erkende at  

      økonomien bliver meget stram. Vi fastholder den lave køretakst.  

b. Udlån, kurser, stævner for ikke medlemmer 

      udlån: 1000 kr.,  

     kurser: Sæt skolen i bevægelse/Legepatrulje - samme pris som  

     Nyborg (4500 kr. - 9000kr.), Enkeltpersonkurser: 500 kr. pr. person.  

     Stævner/Aktivitetsdage: Klasser/hold - 1000 kr.  

 

      Disse priser skal fremgå tydeligt på hjemmesiden.  Selvstændig fane  

       - aktiviteter/stævner (årshjulet) 

      "Se vores aktiviteter "- skal gøres meget større, og vi skal sørge for at  

      aktiviteterne kommer på meget før end de gør nu. Vi skal helst være  

      et år foran i planlægningen  

      Vi bør få lagt alle facebookbilleder ind på hjemmesiden også. 



   Hjemmesiden: ny opstilling af årets aktiviteter Kasper laver  oplæg 

   til næste møde  

 
6. Konstituering  

     Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Her blev en del aktiviteter skåret væk,  

     så tilbuddene passer sammen med den forventede økonomi  

 

7. Eventuelt:  

      Inviteret til møde med Bjørn og Finn samt Midt/Vest og Nordjylland. Joan tager  

      følgende forslag med til Kredsformandsmødet: 8.5, 16.5 kl. 17.30 på Tirsdalen  

      skole.  

 

  

Udskudt til senere:  

8. Vision, mission, mål for DSØ 

a. Arbejdsbeskrivelser for bestyrelsens arbejde 

b. Mål for vores aktiviteter 

 
 
Karin B. d. 19.3.18 


