
Ref. Møde Dansk skoleidræt kreds Østjylland
Torsdag den 24/10 - 2019 kl.18.00 - 21.00

ved Joan
Himmelbjergvej 56, Laven 8600 Silkeborg

Deltagere: Ole, Charlotte, Rita, Joan, Peter, Sanne
Afbud: Kasper, Marius
Referent: Sanne              Ordstyrer: Peter

Dagsorden
1. Godkendelse af referat

 Har folk tjekket op på alle ting?
 Ang. portalen skolen i virkeligheden: Charlotte har sendt et 

forslag til skriv om dans dertil og afventer svar om det 
godkendes. Hvis det godkendes, laver Charlotte skriv for de 
andre aktiviteter. Der er taget kontakt til Faurskov, vi afventer 
svar om vi må lave skriv på deres portal. Hvilke kommuner 
mangler vi? Odder, Silkeborg (Ud og lær), Randers (afventer) 
Skanderborg (afventer)     

 Joan har holdt møde med DGI badminton, de vil gerne 
fortsætte samarbejdet.

 Rita har mail på yogainstruktør - stinerosborg@gmail.com. Vi 
snakker om hvad og hvordan under punkt 5

 Peter har forhørt sig om kursus i springgymnastik. Vi snakker 
om det under punkt 5

2. Nyt fra Nyborg og udviklingsweekend
 Organisationsudvikling og Strategi 2020-2023

 Se slide - vedhæftet
 Vision og mission med Dansk Skoleidræt er blevet forenklet - 

rigtig fint! Der var meget snak om formuleringen ”konstant 
bevægelse”.

 Der blev valgt folk ind i udvalgene på Bornholm - god 
opbakning

 Der blev snakket om ensretning af kontingent og tilbud - det er 
svært at forestille sig i praksis, da alle kredse arbejder 
forskelligt. 

 Der blev snakket om ”pakke-løsninger” i forhold til kontingent
 Der mangler midler i Dansk Skoleidræt - Det kan være svært 

at rekruttere nye folk til Dansk Skoleidræt.
 Typer af frivillige - og frivillighed blev diskuteret.
 Der oprettes nyt center i Nyborg: ”Center for idræt og 

bevægelse i skolen” - spændende tiltag. 
 Vi manglede tid til mere debat på Bornholm for at snakke om 

ovenstående. 
 Møde i Randers den 26/11 kl.15-19 (Tirsdalens skole)

 Dagsorden - hvem laver? Sanne kontakter Nyborg herom
 Bestilling af mad, Peter skal have besked om antal deltagere 

senest: senest den 11/11. 



3. Budget (Rita)
 Budget ser fint ud, der er penge til brug af instruktører 
 Ønske om køb af trailer

4. Ansøgning til foreningspuljen
 Ansøgning er indsendt, vi afventer svar

5. Stævner/Træf/Kurser
 Fodbold - fra Kasper: 
 ”Jeg afholdte et lokalt stævne i Odder, med deltagelse af 9 klasser, 

dvs. 9 drenge- og 9 pigehold, de deltagende skoler var Rathlouskolen, 
Vestermarkskolen, Skovbakkeskolen, Parkvejen Skole og Saksild 
Skole. Herlig dag og herligt stævne, det var et drengehold og et 
pigehold fra Vestermarken Skole som vandt, de er sendt videre til det 
Østjyske mesterskab.

 Det Østjyske Mesterskab afholdes d. 31/10 i Hørning, de deltagende 
skoler er Tranbjerg Skole, Højboskolen, Vestermarken Skole, 
Ellevangskolen og Sølystskolen. I alt 6 pigehold og 7 drengehold.

 Håndbold - fra Kasper
 Afholdes i samarbejde med Rønbækskolen, Karina har deltaget i 

mange år og har også budt på afholdelse i mange, så det var hendes 
tur. Stævnet afholdes d. 18/11, med deltagelse af Rønbækskolen, 
Præstemarkskolen. Auning Skole, Rathlouskolen, Laursens 
Realskole, Højboskolen og Vorrevangskolen. I alt 7 pigehold og 8 
drengehold. Vi glæder os.

 Volleyball
 Vi drøftede hvordan vi kan få gang i denne disciplin? Det er populært 

at spille kidsvolley men ikke volley i udskolingen - i hvert fald ikke 
med deltagelse i stævne

 Basketball - fra Kasper
 Ikke nogen tilmeldinger endnu, jeg går snart i gang med reklamere 

endnu mere for det.
 Høvdingebold
 Kasper mangler at sætte datoer ind på hjemmesiden. Der er dato for 

Grenaa, Randers, Faurskov, Skanderborg. 
 Vi mangler: Silkeborg, Odder, Hornslet. 
 Ole kontakter Kolind Centralskole, Rønde Skole og Auning Skole om 

at afholde høvdingeboldstævne hos dem. Måske det kan få flere 
skoler i Syddjurs til at melde sig ind.

 Peter kontakter Baunehøjskolen i Hasselager for et stævne 
 Ole hjælper gerne med at afholde høvdingeboldstævne - bare kontakt 

ham 
 Rita bestiller høvdingebolde - ”Dragon skin” str. 18 cm. 
 Floorball

 Grenå? - klubben vil gerne være med til et stævne
 Skanderborg?
 Silkeborg?

 Mikkel fra Sunds (Joan har kontakten til ham) vil gerne 
komme ud. Han koster 1000 kr. gennem DGI. 
Arrangementet er fra 9-13. Henvender sig til 5.årgang. Der 



er plads til ca. 100 elever. Joan finder gamle papirer frem til 
næste møde.

 Peter har også et koncept for 4.årgang, mere 
stævnepræget hvor der kan være ca. 350 elever med fra 9 
til ca. 14.30. Peter finder gamle papirer frem til næste 
møde.

 Skolernes floorball-dag - tjekke op på dette. 
 Dans

 Silkeborg + andre kommuner
 Vi fortsætter vores kontakt med Elise og med Loft-Jensen
 Pt. er der 17 aftaler i hus med Elise.
 Der må laves en aftale pr. år pr. skole - gratis, derudover 

koster det 1500 kr. pr. arrangement. 
 Elise aflønnes med kursushonorar + kørsel

 Judo - brydning
 Succes til motionsdag

 Der er indgået aftale med Peter og Thomas Christiansen 
(far og søn); de afholder arrangementer for alle klassetrin og 
kurser for lærere. De aflønnes med kursushonorar + kørsel. 

 Trott brydeklub er svære at lave aftaler med. 
 Palle Nielsen vil gerne lave brydetræf, men honorar er en 

del dyrere. Vi kan overveje om han skal have et kursus for 
lærere. 

6. Skolekom lukker - fra Kasper
 Opfølgning på nye muligheder
 Har prøvet at skrive til skolekom og dem der står bag, ift. om de 

kender nogle alternativer. Har ikke fået svar endnu, desværre.
 Outlook? Drev på google?
 Kasper kontakter Nyborg for at høre om deres ”online 

konferencested”
 Ole undersøger om vi kan købe vores eget arbejdsrum med 

mailadresser 
7. Evt.

 Julefrokost? 
 Vi mødes til noget aktivt og spiser derefter mad sammen. Dato: 

10/1 eller 11/1 2020? mere info senere. 
 Møde 8/11 - afbud fra Sanne, Joan tager afsted. Sanne sender 

dagsorden. 
 Alle skal huske at skrive ind i årsoversigten!

Dato for næste møde: 26/11 - fælles møde i Randers 15-19 + DSØ møde fra 19-ca.20.30 
(mail - skolekom + hurtig breafing om hvordan alt står til). 

  
 

Mvh
Sanne & Peter 


