
Dansk skoleidræt kreds Østjylland 
Mandag den 8/4 - 2019 kl.17.30 - 20.30 

Ved Peter 

Danmarksgade 14, st. 8900 Randers C 

Deltagere: Peter, Ole, RIta, Marius, Joan, Charlotte og Kasper 

Afbud: Sanne 

Referent: Kasper Ordstyrer: Peter 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 

a. Godkendt 

 

2. Nyt fra Nyborg (se bilag) 

a. Ny struktur 

i. Vi skal være repræsenteret ved “Åben skole” i Silkeborg, Ole kan godt. 

Silkeborg skal være mere obs. på vores tilbud. 

ii. Joan er på Favrskov, og har fine kontakter i kommunen. 

iii. Det handler om at få fat i lærere der kan se en ide i at bruge DSØ.  

iv. Synlighed i kommunerne er vigtigt. 

v. Vi satser på at blive klogere på punktet efter rep.mødet i Nyborg. 

 

b. Frivillighed 

i. Samme som ovenstående, vi bliver klogere på punktet efter 

rep.mødet i Nyborg. 

 

3. Budget (Rita) 

a. Ser fint ud. 

b. Vi har oparbejdet et pænt overskud. 

c. Vi skal blive bedre til at køre sammen til bestyrelsesmøderne. 

 

4. Skolekom lukker. Hvilken ny platform skal vi bruge? 

a. Lukker den 31. december 2019. 

b. Vi har brug for et dokumentarkiv og en kommunikationsdel 

c. Kan blive svært at finde noget som kan begge dele. 

d. Fællesdrevet kan løse dokumentdelen 

e. Google har et ‘groups’ koncept (der dog lukker) 

f. Facebook har et værktøj der hedder workplace  

g. Kasper sonderer markedet. 

 



 

5. Forespørgsler om aktiviteter 

a. Video fra dansekursus 

i. Kasper har en drev mappe klar til deling. Mangler mailadresser på 

deltagere. 

b. m.m  

i. Skydes til næste gang, da Sanne har overblikket. 

 

6. Rep-møde 2019 Nyborg 

a. Ole og Joan tager afsted. 

 

7. Afholdte kurser/stævner/træf 

a. Høvdingebold - Hornslet 

i. Langhøjskolen fra Vivild vandt. 

ii. Charlottes 7. klassses elever gjorde det godt som dommere på dagen. 

1. Vi yder et endnu et bidrag på 1000,- til klassekassen, som tak 

for hjælpen. 

iii. Enkelte lærere opførte sig ikke som voksne. 

b. Dansetræf på Bryrup skole med Elise 

i. 65 børn fra 8.-9. klasse. 

ii. De var vilde med hende. 

c. Dansetræf på Rathlouskolen med Helle Loft 

i. 66 elever fra 8. klasse. 

ii. En god times tid med let hiphop. 

 

8. Kommende kurser/stævner/træf 

a. Høvdingebold 

i. DM19, d. 14.-15. maj 

1. Sanne er tovholder. Ole kommer og hjælper. Peter kan hjælpe 

d. 14. Kasper undersøger om han kan hjælpe d. 15. 

2. Hvis der er brug for hjælp, så skal det være konkret hvad der 

skal hjælpes med. Marius undersøger mulighed for at hjælpe 

en eller begge dage. 

 

b. Atletikstævne september 2019 

i. Program på www.skoleatletik.dk 

1. Ole bliver forhåbentlig klogere på skoleatletik.dk til rep.mødet 

i Nyborg. Ole undersøger mulighed for at få Jakob (fra Nyborg) 

til Østjylland og lave et lokalt kursus. 

 

c. Floorballdag i Them for 5. klasse - 100 børn, d. 2/5. 

 

d. Kurser 

i. Diskussion af hvad der kunne være aktuelt at udbyde. 

http://www.skoleatletik.dk/


1. Redskabsaktiviteter, kropsbasis 

ii. Mini idrætslærernes forum i DSØ. 

1. 3 blokke af to timer. Mulighed for at deltage hele dagen og i 

blokke. 

2. Et punkt til arbejdsdagen.  

 

9. Drøftelse og input fra REP2019 

a. ULF-ansvarlig 

i. Det er Kasper der er det, fortsætter. 

b. Arbejdsdag udsættes, dato findes i efteråret. 

i. Udskydes 

 

10. Evt. 

a. Nyt tøj 

i. Joan har styr det. Det kommer på et tidspunkt. 

b. Konstituering 

i. Sanne: Formand og brydning 

ii. Peter: Næstformand, floorball og atletik 

iii. Rita: Kasserer, udlån og SSIB 

iv. Ole: Høvdingebold og atletik 

v. Marius: Atletik, volleyball 

vi. Joan: Dans og badminton 

vii. Charlotte: Med på en kigger det første år. 

viii. Kasper: Håndbold/fodbold/basket/facebook/webmaster 

 

c. Høvdingeboldregler. 

i. Er der mulighed for at ændre i reglerne. 

1. Rullende udskiftning 

2. For mange regler, hvor der er mulighed for fortolkning 

 

Mvh 

Sanne & Peter  

 

 

Bilag: 

- 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.  

 


