
Referat af møde Dansk skoleidræt kreds Østjylland, Tirsdag den 6/8 - 2019 kl.17.30 - 
20.30

Ved Sanne, Primulavej 10, 8500 Grenå
Deltagere: Joan, Peter, Kasper, Rita, Marius, Charlotte og Sanne
Afbud: Ole
Referent: Sanne              Ordstyrer: Peter

Dagsorden
1. Godkendelse af referat - godkendt. 

 Har folk tjekket op på alle ting?
 Marius har kigget på muligheder for tilskud og legater

www.foreningstilskud.dk og www.legatbogen.dk 
 Joan spørger Gunnar for hvilke legater de søger.
 Sanne rykker for datoer med brydning og Skolesquash
 ALLE skal huske at skrive deltagere ind i aktivitetsoversigten
 Kasper har opdateret hjemmesiden, men der mangler datoer for div. stævner 

og aktiviteter. HUSK at sende datoer til Kasper.
2. Nyt fra Nyborg

 Der mangler folk i turneringsudvalget
 Der mangler feedback fra Jacob om DM i høvdingebold. Sanne har ikke 

modtaget respons, Sanne sender mail. 
3. Budget (Rita)

 Økonomien ser fin ud. Skæring og Sabro Korsvejsskole er meldt ind.
 Alle må gerne huske at sende udlægsinfo til Rita

4. ULF og andre portaler 
 Der er stor aktivitet på ULF. Kasper har oprettet aktiviteter i Ulf. Dans har    

været en stor succes. 
 Er der andre portaler hvor vi kan ”brande os”? Syddjurs, Faurskov fx? 

Charlotte kontakter www.Skolenivirkeligheden.dk - oprette flere tilbud og 
aktiviteter. 

5. Aktivitetsoversigt 19/20
 Arrangementer

 Aktivitetsoversigten er sendt ud både før ferien og pr. dags dato. 
 Stævnedatoer
 Husk at sende info til Kasper, når disse kendes. 

 Kontaktinformationer
6. Stævner/Træf

 Fodbold (Kasper)
 Kasper afholder et lokalstævne i Odder, der gives tilladelse til brug af dommer 

mod et lille beløb
 Atletik
 Marius er i kontakt med udbyder af programmet til planlægningen af stævnet. 
 Vi mangler: præcise antal hold, der er deadline den 16/8. Deadline for 

holdlister er den 30/8. Marius og Peter oprettet på hjemmesiden og laver 
startlister. 

 Kan vi få en ”kendis” til at komme? 



 Dommere? Kan vi få lærerstuderede ud? Kasper har kontaktet lærerseminariet 
for et samarbejde med DSØ, vi afventer svar. Marius tager kontakt til Aarhus 
1900 om de vil hjælpe med et antal dommere til vores stævne. 

 Vi skal tjekke op på regler; antal discipliner pr. deltager. Man må max deltage i 
to discipliner. 

 Sanne byder velkommen og laver opvarmning. 
 Karin, Henning + hans kone er hjælpere. 
 Rita spørger om hendes kollega Peter vi hjælpe med at taste.
 Sanne spørger om bror Rune vil hjælpe.
 Peter spørger om far/svigerfar vil hjælpe.
 Joan spørger om Truels vil hjælpe. 
 Der skal laves en oversigt over hvilke redskaber vi skal bruge og hvem der 

tager hvad med. Sanne opdaterer listen. 
 Joan tjekker op på Førstehjælpskassen - også isposer
 Sanne tager vores bånd med til afmærkning. 

 Fodbold
 Håndbold
 Volleyball - er oprettet i ULF
 Floorball - Sanne opretter stævne i Grenaa, årgang ikke besluttet. Sanne 

kontakter klubben og Lasse fra Vestre Skole i Grenaa. 
 Dans - tjek 

7. Den åbne skole
- vi snakkede om at vi er gode til at byde ind med aktiviteter

8. Kommunernes portaler - se punkt 4. ULF
 Rita kontakter Skanderborg kommune
 Joan kontakter Faurskov kommune

9. Skolekom lukker - opfølgning på nye muligheder
 Kasper kigger videre, Outlook eller Workplace kunne være en mulighed.

10.Udviklingsweekend på Bornholm
 Hvem deltager? Sanne, Peter, Joan, Rita

11.Evt.
 Husk møde med kreds NORD den 26/11 i Randers. Peter hører om det 

kan afholdes på hans skole. Mad udefra 
 Der kan ikke komme Tryk på bukserne - info fra Joan
 Joan skal til møde med Jesper fra Faurskov, ny i DGI badminton 6/9
 Ole og Joan vil forny Idrætsfestival i Silkeborg, den er blevet for dyr og 

trænger til fornyelse.
 Vi vil gerne blive bedre til at udbyde kurser. Yogakursus? Kan vi evt. lave 

et kursus i Randers eller i Faurskov? Rita finder et nr. til vores kontakt. 
Kursus i springgymnastik? Peter forhører sig i instruktører fra RGF. Punkt 
til næste møde. Charlotte vil gerne være kontakten for kurser i DSØ.

 Bevægelse på Tværs konference d. 19.9. i Nyborg - vi kan ikke deltage.
Dato for næste møde: 3/10 17.30-20.30 ved Joan. Møde for Atletik - Peter, Marius i uge 
36. 
Mvh.
Sanne & Peter 


