
Dagsorden, DSØ møde, tirsdag den 26.nov. 2019 

Deltagere: Ole, Rita, Kasper, Peter og Sanne

Afbud: Joan, Marius, Charlotte 

1. Skrivelse - årsbrev
 kan vi få missionen eller visionen med i vores logo? Kasper kigger på det.
 Kasper retter skrivelsen til, Rita sender ud til medlemsskolerne lige efter jul. 
2. Intern kommunikation i DSØ pr. 31.dec. Hvad gør vi?

 Peter præsenterede Microsoft team, her er mulighed for filer og samtale
 Vores filer ligger i Google drev, men her er ingen mulighed for samtale
 Alle vigtige dokumenter fra Skolekom skal overføres til google drev inden de lukker. 
 Kasper foreslår Google Groups til kommunikation, vi prøver det af! 

3. Skole OL - arrangement i Grenaa
 Dato: 25/3 eller 1/4 2020
 Sanne melder tilbage med mulige opgaver til bestyrelsen  

4. Rep.møde 11/3 2020 
 Kasper undersøger om det kan være i Odder
 Sanne har fået mail om et muligt kursus i Speedball (Stangtennis). Vi har kigget på det, og 

det virker ikke som noget der vil være et hit. Spikeball ser derimod spændende ud. Sanne 
skriver for pris. 

5. Fondsøgning
 Udsættes til næste møde
 Peter og Sanne bestiller materialer til crossfit - fra foreningspuljen. Vi mangler kasser til 

materialerne med hjul på. En idé: kunne en tømrer få logo på, hvis han vil lave dem? Eller 
skal vi indkøbe nogle af metal? Rita undersøger muligheder.

6. Kommende aktiviteter?
 Høvdingeboldstævner er oprettet på hjemmesiden. 
 Floorballklub i Grenaa vil gerne have et stævne for 3.årgang, som afholdt i Randers. Peter 

er arrangør, Sanne hjælper til. Dato: februar/marts.
7. Julefrokost fredag den 10.jan. 2020
 Hvis vi kan få fat på en hal, laver vi ”fem-kamp”. Rita undersøger om vi må låne en hal via kinball i 

Aarhus. Når vi har hal på plads, booker vi sted til spisning. Alternativt kan vi låne hallen på 
Tirsdalens skole og spise i Randers. 

8. Evt.  
 Ny mødedato: 16.marts 2020 18-21 hos Kasper eller Ole. 


