
Referat af møde Dansk Skoleidræt 

Kreds Østjylland 

Mandag den 23/5 - 2019 kl.17.30 - 20.30 

Ved Charlotte, Ribesvænget 1 8543 Hornslet 

Deltagere: 

Afbud: Joan, Rita  

Referent: Sanne              Ordstyrer: Peter 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 

- Referat godkendt 

2.  Nyt fra Nyborg  

● Ny struktur - Opfølgning efter REP19 i Nyborg 

- vedtægtsændring godkendt 

- Vi gennemgik referatet fra mødet 

- Dato for organisationsudviklingsmøde - fælles møde: 26/11-2019 kl. 15.00-19.00 i 

Randers. Alle kredsmedlemmer er indbudte.  

● Strategiarbejde for mere synlighed 

- Hvad gør vi i forvejen? - opslag på Facebook og hjemmeside. Kontakt til ULF - forum for 

aktiviteter for skoler i Aarhus kommune.  

- Og hvad vil vi gerne kunne/gøre mere af? - kontakt til TV2 Østjylland, lokalpresse, P4. 

Finde de rigtige kontaktpersoner i kommunerne - breddekonsulent mm.  

3.  Budget (Rita) - udsættes grundet afbud 

4.  Skolekom lukker - udsættes til næste møde 

● Opfølgning på nye muligheder:  

- Vi har brug for et kommunikationsforum og et dokumentlager 

- Vi bruger pt. Google-drev, og fortsætter med dette til dokumenter 



- Aula kommer alle på, men kan Ole komme på her? 

- Vi besluttede ikke noget, men afventer.  

5.  Forespørgsler om aktiviteter 

● Skolesquash 

- Sanne ringer til formanden for Dansk skolesquash og forhører om pris og hvad de 

konkret kan tilbyde - både som event og kursus for lærere. 

● Idrætshøjskolen i Aarhus - skrivelse vedr. et kursuskoncept. 

- Kurset bliver for dyrt for os at tilbyde, da det koster ca. 4500 kr. pr. lærer. Alle vores 

kurser tilbyder DSØ gratis til lærere, så det bliver svært at skaffe kunder til dette, og 

dermed får vi ikke meget ud af at gøre et stort arbejde for Idrætshøjskolen. Sanne 

formulerer en mail tilbage til dem.  

6.  Foreningspuljeansøgning 

● Afslag på vores ansøgning - hvad gør vi nu? 

- i vores budget har Rita ikke regnet med penge fra foreningspuljen 

- skal vi i gang med andre ansøgninger? Nordea, lokalpuljen + søge i foreningspuljen op til 

30.000 kr. Alle kigger efter muligheder.  

7.  Afholdte kurser/stævner/træf 

● Høvdingebold - DM 2019 

- stævnet forløb rigtig godt. Alt klappede som det skulle. Der er lagt billeder og video på FB 

 - Til næste år skal vi sende ansøgning til DM i høvdingebold idet vi afholder mange 

stævner 

8.  Kommende kurser/stævner/træf 

● Atletikstævne september 2019 

- Karin har lagt en del dokumenter ind i Skolekom 

- Peter har alle mapper 

- Hvordan kommer vi i gang? 

- Vi bruger Skoleatletik.dk 

- mail til Søren for at booke stadion er sendt af Sanne 

- mail til Henning for hjælp til stævnet er sendt af Sanne 

- mail til Karin for hjælp til stævnet er sendt af Sanne 



- Så snart lån af stadion er bekræftet, laver Kasper opslag med tilmelding. 

- Marius kontakter Jacob fra Dansk Skoleidræt ved oprettelse af stævne på hjemmesiden 

samt bliver primus motor for stævneoprettelse om tilmeldinger. 

- Deadline for tilmeldinger er den 16/8 2019 

- Deadline for holddannelser er den 30/8 2019  

● Datoer for andre aktiviteter i næste skoleår 

- Sanne rykker for datoer for brydning 

- Sanne laver aftaler for høvdingebold i Grenaa 

- Dato for atletikstævne i Aarhus: 10/9 2019  

- i fællesdrevet ligger der aktivitetsoversigt - vi skal huske at skrive vores aktiviteter + 

lærerkontakter med mailadresser ind - lille reminder til alle ☺ 

- inden uge 25 skal alle have sendt forslag til datoer for vores stævner, kurser mm. til 

Kasper. Vi laver opsamling i uge 32, hvor der igen sendes oversigt ud.  

9.  Nyt tøj 

          - uddelt, kan der kommes tryk på bukserne? 

10. Evt.  

● Skolenivirkeligheden.dk 

- Sanne sender mail til kontaktet for Syddjurs for ændring af link + for at få Dansk 

Skoleidræt til at stå først i teksten 

- Vi skal danne os overblik over hvilke portaler kommunerne har for tilbud i deres 

kommune. Vi skal snakke med Birte Bitch og Thomas Eifer. Vi sætter punktet på til 

næste dagsorden.  

● Den åbne skole - på som punkt næste gang.  

 

Dato for næste møde: Tirsdag den 6.august ved Ole, Borresøvej 25 - Silkeborg. kl. 

17.30-20.30 

   

Mvh 

Sanne & Peter  
 


