
 
 Referat fra repræsentantskabsmøde 2019  
 

 

 
Hotel Falster 

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 15.30 

 

 
Alle skoler i kredsen er inviteret til mødet, og er skolen betalende medlem af Dansk Skoleidræt, har skolen 
stemmeret. 
 
Vi vil med denne indbydelse gerne opnå flere ting: 

1) Få afviklet det formelle repræsentantskabsmøde.  
Dagsorden: 
0. Optagelse af personlige medlemmer 

Anne Lise Hansen og Poul Graff-Jessen er optaget i Dansk Skoleidræt 
 

1. Valg af dirigent 
Stig Andersen er valgt som dirigent. 
 

2. Aflæggelse af beretning fra formanden 
Vi har et stigende antal deltagere på stævner og aktivitetsdage. Vi ønsker stadig er 
opkvalificere tilbuddet i Vordingborg kommune. Derudover er vi også opmærksomme på 
Fakse kommune.     
 
Beretningen er godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Anne Lise fremlægger årsregnskab, som er godkendt. 

 
 

4. Fra Landsledelsen 
Stig Andersen orienterer omkring nyt fra Landsledelsen. Fondsmidler gør, at fremtiden for 
diverse projektor ikke er sikker, og derved skal vi forvente en ændring i kvantiteten.  
 
Den daglige ledelse i Nyborg er Christian Ditlevsen, generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt 
og Rikke Lindskov Simonsen. 
 
Fokusområderne i år er at sikre os de gode samarbejdespartnere der kan hjælpe videre i 
fremtiden. Kulturministreret har bevilliget 2 millioner årligt frem til og 2022. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

6. Budget og kontingent  
Budgettet er godkendt med forbehold omkring medlemsbetalingen.  
 
Kontingent er 6 kr. pr. elev, og ikke-medlemsskoler kan tilmelde til enkeltarrangementer 
for 500 kr. pr. aktivitet. 
 

7. Valg til forretningsudvalg.  
På valg er: Mette Ploug Poulsen, Nina Juncker, Camilla Egeberg Nordhald og Anne Lise 
Hansen  
Alle er genvalgt for en 2-årig periode.  
 
Som suppleant vælges Tina Grønbek Madsen for en 1-årig periode. 
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7. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde 

 

• Onsdag den 4. marts 2020 kl. 16:00 i Nykøbing Falster 
Ved næste år er følgende på valg:  
Maja Piil, Stig Andersen, Kim Bentø Hansen og Poul Graff-Jessen 
 
NB! Opmærksomhed på, at høvdingebold ikke falder sammen med dato for repræsentantskabsmøde.  
 

 
8. Evt. 

Vi skal forsøge at flytte håndbolden i forhold til hvornår man normalt starter indendørs 
undervisning.  
 
En opmærksomhed på, at en skole der deltager i DM-stævne SKAL være medlem i DSI, 
og kan ikke nøjes med at betale for denne ene aktivitet.  

 
2) Forhåbentlig få ros / ris omkring vores arbejde for skoleidrætten i kreds Storstrømmen. 

 
 

3) Få nye ideer og forslag til fremtidige aktiviteter. 
 

Der stilles forslag om følgende aktiviteter: 

• Parkour fra Søllested Gymnastikforening - fx 8. klasse 

• Dans på Lolland-Falster - fx 8. klasse 
 

 

 


