
 

 Side 1 
Næste møde: d. 6.2-19 hos Laila 

Referat til FU-møde nr. 5, sæson 2018-19 

Mandag d. 7. januar v. Bjørn, kl. 17.00 

Dirigent: Connie  Referent: Mikkel 

1. Godkendelse af referat (bilag) 

Godkendt 

 

2. Økonomi og budget v. Laila 

- Laila havde meldt afbud. Der bruges ekstra tid på næste møde til at gennemgå årsregnskab og budget 
inden Rep. mødet d. 10/4 i Lyngby. 

 
3. Hjemmeside 

Mille og Nana tager en tur til Nyborg og får hjælp fra Jakob. Der gives frikøb? Er endnu ikke sket. Skal følges 

op på. Det er en prioritet at hjemmesiden kommer op i gear inden sommerferien. 

 

4. Nyt fra Nyborg / Kredsformandsmødet d. 4. januar 2019 v. Mikkel 

- Ny ledelsesstruktur i DS (indledende orientering). Kommenteres af FU 

Positiv tilbage på at der skal ekstra kræfter til at løfte DS ind på det politiske landkort, men lidt 

betænkeligheder ved strukturen. MB var inhabil i diskussionen, men præsenterede efterfølgende 

forslaget til korrigeret model fra FU-mødet fredag d. 4/1. Positiv tilkendegivelse fra kredsen. 

- Foreningspuljen, der skal søges nu. Det sættes på som punkt til næste møde. 

- DS på finansloven m. 2 mio. kr. om året fra 2019-2022 

- Projekt med udsatte elever (handicappede) ifh. til prøven i idræt 

- Antal medlemsskoler skal sendes til Nyborg. 

 

5. DM i fodbold 2019 i Ishøj d. 27-29 maj 2019. 

- Udskudt til næste møde. Der er dog styr på baner, overnatning og arrangerende klasse. 

 

6. Bannere og flag 

Der undersøges priser på bannere og flag. Flag kan fås for ca. 1000,- kr. inkl. fod, ekskl. Moms. Forslag om køb 

af yderligere 4 flag, 4 bannere, 2 jordspyd og 2 fødder m. ring til ca. 10.000,- kr.  

Det blev besluttet at sætte 10.000,- kr. af i budgettet for 2019. Connie følger op/bestiller via kontakt i 

Nyborg. 

 

7. Aktiviteter her og nu:  

 Futsal i Gentofte. Kæmpe succes! Opfølgende møde med DGI aftalt. 

 Lærerfodbold på fredag? Kæmpesucces. 

 Volley i Rødovre. 28 tilmeldte hold pt. deadline d. 7/1-2019. Der kommer sikkert et par hold 

yderligere. 

 Håndbold – gik fint, dog med meget få hold. God oplevelse for lærerstuderende fra Metropol. 

 Nordic Race (Bjørn, Mikkel), nyt møde d. 29.1.2019 kl. 8.30. interesse fra Nyborg. Event evt. 16/5-19. 

Vær opmærksom på hvilke øvrige samarbejdspartnere der er med i projektet. FU er enige om at der 

arbejdes videre med projektet. 

 

Husk at der kan forespørges hos Jesper om lærerstuderende som dommere mm. 
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 Side 2 
Næste møde: d. 6.2-19 hos Laila 

8. Ansøgning af puljemidler 

- Laila/Mikkel: Albertslund/Badesøen som mulighed. 

- Nordic Race 

- Materialevogn 

Beslutning tages på kommende FU-møde d. 6/2-2019. 

 

9. Rep. møde 

Rykket til Lyngby Idrætsby d. 10/4. 

- James Stunt – kursus inkl. stuntbog. 

- Invitere lærerstuderende. 

- Beretninger og afregninger fra hvert stævne, sendes til Laila + Connie BC. 

Overvejelser om at tage betaling for kursusdelen på 100,- kr., som refunderes ved deltagelse i repmødet. 

 

10. Forårsfestivallerne 2019 

Furesø  Connie kontakter Søren Fuhrsted. 

Lyngby  Lyngby har sendt invitationer ud. Pt. 40 klasser fra Lyngby + 3 fra Herlev.  

Ballerup:  VR aftaler møde med Hanne om en mødedato for foreninger uge 12 (kl. 17-19) evt. d. 

19/3 

Albertslund: Der forventes opstart af sommerfestival i Albertslund ultimo August 2019 på 

Albertslund Stadion. 

 

11. Udvalg inkl. valg 

 Rep. mødet 2019 (Connie)   

 Stævner, pokaler  Pokaler skal bestilles inden sommerferien. 

 Events (kontakt/opret nye aktiviteter)  

 Hvidbog ( Connie, Mikkel ) –   

 Kalender (  )   

 DM   Fodbold 2019/20 evt. Gilbroskolen 

 Håndbold/Basket/lærervolley ansvarlige 

 

12. Eventuelt 

Ingen punkter taget op. 

Punkter til næste gang 

- Opgaveanalyse – fordeling/ansvarlig. Det skal tilføres hvidbogen, og opgaverne fordeles tydeligere. 

- Foreningspuljen 

- Årsregnskab/budget mht. Repmødet 

- Nordic Race 

- DM-fodbold 

- Sommerfestival Albertslund 
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