Referat af DSØ - repmøde 17
Til stede: Jesper Jacobsen (Breddeidrætskonsulent Randers Kommune), Sanne, Peter, Ole,
Rita, Marlene, Kasper, Joan og Karin.
1. Aflæggelse af beretning
Mange aktiviteter afviklet og beskrevet af de ansvarlige.
Året har været et spareår, da regnskabet sidste år viste behov for det. Processen er
lykkedes.
Enstemmigt godkendt.

2. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
Indtægterne har været som sædvanligt. Fald i elevaktiviteter og kursusaktiviteter
primært fordi vi fravagte deltagelse i Idrætslærernes Forum). Bl.a denne besparelse
gør at vi kommer ud af året med et mindre underskud end forventet.
Kørselstilskuddet til bestyrelsen har vi sænket, hvilket gav en besparelse på 10000
kr.
Revisorerne har godkendt uden kommentarer.
Godkendt enstemmmigt.
3. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent fra den
følgende 1. januar
Der er ikke indkommet forslag og kontingentet blev fastholdes på det nuværende
niveau
4. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kassereren har lavet budget ud fra den nye situation, at Århus Kommune ikke
længere har medlemsskab for alle skoler, men at de skal melde sig selv ind. Det har
resulteret i et meget stramt budget, som blev godkendt.
5. Valg af:

a) formand (lige år)
Joan takker af. Sanne blev valgt som ny formand.
b

8 medlemmer til bestyrelsen (der vælges 4 hvert år)
Rita, Marlene, Karin, Sanne på valg.
Rita modtager genvælg, Marlene og Karin stopper.
Joan valgt ind i bestyrelsen.
To vakante pladser. -

c) op til 4 suppleanter til bestyrelsen
Ingen valgt.
Sara og Karin indkaldes til relevante møder.
d) 2 revisorer (der vælges 1 hvert år)
Ingrid og Henning genvalgt.
e) 1 revisorsuppleant.
ingen valgt
• Fastsættelse af tid og værtskab for næste repræsentantskabsmøde og et
alternativ
Joan kontakter Favrskov om de vil være vært næste år. (Idræt for de
små/prøven i ny vinkel). De aftaler dag i uge 11
•

Eventuelt

Vi brugte tid på at snakke Randers Kommune, når Jesper nu var den eneste ud
over bestyrelsen Han kunne fortælle at kommunen forsøger at blive Bevæg dig for
Livet - kommune. Kommunen har allerede fokus på Bredde. Kvalitetsløft i
Bevægelse i skolen ønskeligt. Den åbne skole skal også implementeres yderligere.
Historiske blev bevægelsesinspiratorer/ressourcebanken oprettet i forbindelse med
kommunesammenlægning
Uddannelse af bevægelsesinspiratorer. Dette tiltag er druknet i alverdens andre
tiltag
Beskæftigelsesinspiratorerne opprioriteres, Der skal være ordentlig tid til disses job.
Konkretisering af 3 hovedpunkter: Faget, (kurser, prøve, samarbejde med lokale
foreninger), bevægelse i undervisningen (hvilke krav og forventninger, hvilke
rammer) Trivsel/leg/bevægelse (før og efter skoletid).(Legepatrulje, Leg på Streg)

Kvaliteten ønskes hævet og derfor hjælpes der.
Hvordan er vi en del af dette? Det skal være tydeligt.
Hvordan koordinerer vi fx med Læringscenter Randers, der også byder ind?
Vi skal have årsplan klar ved skolestart, så forvaltning og skoler kan byde ind på,
hvad de vil deltage i.
Sundhedsfremmende rammer i folkeskolen skal fremmes.
Vil gerne kunne tilbyde Sæt skolen i Bevægelse i uge 32 Det kan vi godt løfte.
Der skal presses meget på overfor skolerne for at øge kvalitet, opbygge god struktur.
Til at løfte alle disse tiltag skal der i næste budget indtænkes evt. at oprette en
heltidsstilling.

Flot syren og flotte ord fra DSØ/Joan til Karin

