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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 13.MARTS 2019
DANSK SKOLEIDRÆT ØSTJYLLAND
Deltagere: Joan Bak, Karin Bønnerup, Henning Hansen, Charlotte Risskov Nielsen,
Kasper Holm Povlsgaard, Ole Skjærbæk, Marius Pedersen, Gitte Ritz Nissen, Truels
Truelsen, Peter Hoff og Sanne Lund Amtkjær.
Afbud: Rita Kyhn, Ingrid Krogh Olesen
Referent: Sanne Lund Amtkjær
Dagsorden til mødet:

● Præsentationsrunde af deltagerne
Udover bestyrelsen i DSØ er følgende deltagende: Charlotte Risskov Nielsen Hornslet skole. Gitte Ritz Nissen - Elsted skole. Karin Bønnerup - FU, Henning
Hansen.
● Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henning Hansen - det er vedtaget.
● Optagelse af enkeltmedlemmer
Gitte Ritz Nissen er valgt.
● Aflæggelse af mundtlig beretning v. Sanne Lund Amtkjær
o Hvad er fedt ved at være i DSØ?
▪ Sammenhold og fællesskab er en vigtig del af arbejdet i DSØ.
Trods vi ikke altid har været fuldtalligt til møderne, er alle en del
af DSØ - og melder ind pr. mail, telefon eller lign. Vi er gode til at
give plads til hinandens forskelligheder, gøremål og til tider travle
hverdage; det er dejligt.
▪ Vi udvikler os sammen og finder kreative løsninger selv når
Aarhus kommune i 2018 valgte ikke at lave en samlet
indmeldelse for skolerne i Aarhus kommune.
▪ Aktivitetsniveauet af stævner er stigende. Vores fælles
omdrejningspunkt er at få gang i mange aktiviteter, og vi hjælper
hinanden, når vi kan.
o Udskiftning af medlemmer
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▪ nye medlemmer kommer ind, vi skal hver især finde vores
pladser - men vi er på vej. Det er dejligt at være i en bestyrelse
med mennesker i alle aldre.
o Synlighed er vigtig
▪ Hvordan kan vi ”brande” os bedst muligt både lokalt på
skolerne, lærerne, lederne, politikerne og konsulenter? Dette er
vores mål for 2019.
o Aktivitetsgennemgang:
▪ Atletik var stort, godt og vådt - og vi vil meget gerne have mange
frivillige med denne dag, så alle er velkomne igen.
▪ Badminton: Stor ros til DGI Østjylland
▪ Brydning: kun to skoler har besøgt Brydestævnet,
▪ Dansedage: Stor succes med Helle og Bo Loft Jensen. I 2019 vil vi
gerne lave en samarbejde med danseinstruktør Elise Anesen med
fokus på overbygningen (gerne 80-90 børn af gangen).
▪ Fodbold - stor ros for at få fodbold op at køre i kredsen
▪ Høvdingebold - vokser og vokser
▪ Håndbold - bliver stille og roligt større.
▪ Kurser - vi vil gerne have udbredt kendskabet til vores kursus
”Sæt skolen i bevægelse”.
▪ Udlån - vi vil gerne have udbredt udlånskasserne noget mere
● Spørgsmål og kommentarer til den skriftlige beretning
- Taget undervejs
- Beretningen er godkendt
● Landsforeningen Dansk Skoleidræt v. Karin Bønnerup
- Dansk Skoleidræt har kæmpet i 2018 med økonomien idet vi er en
projektbestyrelse. Regeringen har endeligt givet tilsagn om at
Dansk Skoleidræt kan få 2 mio. kroner; vi er kommet på
Finansloven under undervisning (men dette beløb er mindre end fx
”Skak i skolen får”.
- Nordeafonden har ikke forlænget tilskud til projekter
- Dansk Skoleidrætsfolk i Nyborg skal have stor for deres arbejde, de
er meget engagerede og kompetente
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- Der er mulighed for at søge midler ved DGI’s foreningspulje, der er
mange gode penge at hente.
- Der er ansat en leder mere - en leder der skal servicere kredsene;
dette har man valgt for at hjælpe og lette kredsenes arbejde.
- Strategiarbejde - der er opstillet mål der skal arbejdes med i 2019
- Fælleskredsmøder for at styrke fællesskabet
- Der er lavet et kort så kredsene kan se hvor ”de sorte huller” er (de
kommuner eller skoler der ikke er med i Dansk Skoleidræt)
- Emne der skal tages op i bestyrelserne: ”Hvad er frivillighed?”
- Der skal vedtages en ny struktur - der laves centrale udvalg som fx
skal arbejde med kommunale strukturer, presse og synlighed.
- Der blev gjort opmærksomhed på bladet ”Idræt i skolen” - der er
mange gode artikler om sundhed og bevægelse. Bladet
”Folkeskolen” fra dec. 2018 indeholder en artikel om angst og
mangel på selvværd samt at det kan mindskes ved fysisk bevægelse
og sammenhold - som Dansk Skoleidræt kan. Vi skal på banen her synlighed.
- Vi vil i 2019 samarbejde med Dansk handicap forbund
- Vi vil i 2019 byde ind med ideer til valghold, projekt og håndværk
for udskolingen.
- Der er åbnet op for at der i 2019 kan optages medlemmer i
forskellige udvalg i FU - mere om dette senere.
● Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Rita Kyhn
- Ole Skjærbæk tager over grundet fravær af Rita Kyhn
- Se dokument på hjemmesiden
- Regnskabet er gennemgået og blevet godkendt på mødet.
- Positivt med overskuddet, det er flot
- Trods at Aarhus Kommune frameldte at de ville stå for den samlede
tilmelding til DSØ, har vi fået mange skoler med igen
● Behandling af indkomne forslag
- Der er ikke kommet forslag
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● Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes
kontingent ved Rita Kyhn
- Ole Skjærbæk tager over grundet fravær af Rita Kyhn
- Vi har lavet en ansøgning til DGI’s foreningspulje. Sanne Lund
Amtkjær fortalte om ansøgningen - den kan ses på hjemmesiden. Vi
har i alt søgt om midler til en sum af 95.000, men i regnskabet
budgetteret med en sum af 50.000 kr. Alt over dette beløb er
ekstra bonus, og giver luft i økonomien.
- Vi regner med at flere Aarhus skoler melder sig ind igen
- Vi skal gøre en indsats for at få skolerne i Randers ind i DSØ igen
- I vores budget har vi sat flere penge af til aktiviteter, da vi er
kommet ud med et overskud fra 2018
- Vi fortsætter med uændret kontingentskrivelse
- Budget for 2019 er gennemgået og godkendt
● Valg til Bestyrelsen
- Truels, Peter, Ole og Kasper er på valg
- Truels stiller ikke op - vi siger tak for 8 fantastiske år, som Truels
har lagt i DSØ, og er glad for at han gerne vil hjælpe til med et par
stævner, når tiden er til det.
- Peter, Ole og Kasper stiller op igen - og genvalgt
- Charlotte Risskov Nielsen, Hornslet Skole vil gerne stille op og er
valgt for 2 år.
- Marius Pedersen, Elsted Skole vil gerne stille op og er valgt for 1
år.
- suppleanter: Vælges for 1 år - der er ingen på valg
- valg til revisor vælges for 2 år: Ingrid Skalkhøj Saksild er på valg
som revisor - hun genvalgt.
- 1 revisorsuppleant vælges for et år - der er ingen opstillende

● Drøftelse og input til bestyrelsen:
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- Vi vil arbejde med følgende: Synlighed, bedre kontakt til
kommunerne, få skolerne i Aarhus og Randers tilbage i DSØ, flere
og andre aktiviteter på vores program
- Vi vil gerne prøve at få pædagogerne med - lave tilbud der
rammer dem
- Der skal findes en dato til regionalt møde i god tid
- Deltage i møder i kommunerne ”Åben skole” - få viderebragt hvad
vi står for. Vi skal opsøge kommunerne.
- Henning Hansen vil gerne være vært for et bestyrelsesmøde på et
tidspunkt i 2019. Der er kommet en lækker Frisbeegolfbane i
Ørsted. Vi siger ja-tak til dette til en kommende juni-møde. Dato
kommer senere.
● Fastsættelse af tid og sted for repræsentantskabsmødet 2020
- 11.marts 2020, Odder kommune. Kasper melder tilbage med
hvilken skole det bliver. Som alternativ - Hornslet og Elsted Skole.
● Eventuelt
- Et farvel til Truels. Sanne og Karin holdt taler til Truels. Truels fik
en gavekurv.
- Vi skal huske at sende oplysninger om den nye bestyrelse til
Nyborg.
- Der er en historisk oversigt over medlemskab i DSØ under vigtige
dokumenter i Skolekom.
- Der er workshop om atletikstævnet til Rep.møde i Nyborg den
26.april. Vi skal sende en fra bestyrelsen - Peter eller Ole deltager.

