
Referat møde Dansk Skoleidræt kreds 
Østjylland

Torsdag den 16/1 - 2020 kl.18.00 - 21.00
ved Kasper

Agernvej 29, 8330 Beder 
Deltagere: Joan, Rita, Marius, Ole, Kasper, Peter og Sanne
Afbud: Charlotte
Referent: Sanne              Ordstyrer: Peter

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 26/11

- Til det fælles regionale kredsformandsmøde fremlagde kredsene 
deres måder at organisere arbejdet på, hvad de tilbyder, hvilke 
visioner og mål der sigtes efter. Sanne sender ref. og kommer det i 
drev.

- Rita mangler at sende skriv ud til medlemsskoler. Det har taget tid at 
lave en opdateret mailliste grundet lukning af skolekom; der arbejdes 
på det. 

- Vi har drøftet DS’s vision og mission; hvordan vi får det ind i vores 
medlemsbrev. 

2. Nyt fra Nyborg
▪ Kredsformandsmøde den 8. nov. 2019

- Bjørn fremlagde DS mission og vision samt økonomiske status.
- Et konsulentfirma har lavet en evaluering af organisationen, og 

kommet med deres bud på ændringer 
▪ Kredsformandsmøde 23/1-24/1 - Sanne deltager.

3. Budget (Rita)
- fin økonomi.
- Skal vi overveje at indkøbe en trailer? Vi prøver om vi kan få 

sponsoreret en trailer af fx. Silvan, Bauhaus eller IKEA
- Sanne og Peter mødes inden længe og bestiller materiale til fysisk 

træning samt kasser til opbevaring. 
- Rosmus skole skal have en regning 

4. REP-møde 2020
▪ Onsdag 11/3 2020
▪ Lokalitet: Odder? - Kasper vender tilbage. 
▪ Mødeindkaldelse 

- senest på hjemmeside: 29/1 2020
- senest udsende regnskab: 12/2 2020
- senest skriftlig beretning: 12/2 2020 - Alle skal ligge input til 

årsberetning senest den 31/1 2020. Sanne retter det hele til. 
- senest dagsorden: 12/2 2020
- HUSK at skrive data ind i aktivitetsoversigten fra 2019!

▪ Kursus: Sanne har sendt forespørgsel ang. Spikeball. Andet bud 
kunne være Thomas og Peter med judo. Peter kontakter dem. 

5. Stævner/Træf



▪ Volleyball - der bliver ikke noget stævne i år.
▪ Basketball - der bliver ikke noget stævne i år.
▪ Høvdingebold

▪ Rita køber bolde - Ø18, 24 stk. “Dragon Skins”
▪ Aarhus - Bavnehøjskolen Peter kontakter skolen
▪ Faurskov

- Joan har kontakt
▪ Syddjurs

- Rosmus skole har lige meldt sig ind i DSØ og deltog i 
stævne i Grenaa.

- Charlotte har kontakt med Hornslet, og vender tilbage
▪ Kredsfinale (hvorhenne + dato?)

- evt. Hammel, Joan kontakter
- mulig dato: 24.marts 2020

▪ DM i Midt/Vest - 27.-28.maj 2020
▪ Floorball

▪ Grenaa
- Sanne har møde med klubben og Søren Kanne-Skolen, 

de vil gerne lave et stævne for indskolingen med brug af 
udskolingen til instruktion mm. 

▪ Dans
- der er fint gang i bookning. 

6. SkoleOL - Cross
- Peter og Sanne tager til møde med Skole OL onsdag den 22.jan. 
- Ole undersøger om der skal afholdes stævne ved Silkeborg
- Sanne vender tilbage med mere info.

7. Fondsøgning - udsættes til næste møde
8. Workplace og Google Drev - udsættes til næste møde
9. Evt.

▪ Pulsure? Det er omstændigt at anvende, da der ikke er oprettet mails, 
hvilket skal gøres pr. elev ved brug. Peter kigger på om det kan gøres 
lettere, snakker evt. med Casper Zolon fra Auning skole. Skal der 
ligges en note om opladning ved inden afl. til næste skole. 

▪ Wildcardansøgning - ang. høvdingebold og atletik - Sanne har sendt 
mail til Jacob

▪ Hvem er på valg i år? Marius, Joan, Rita og Sanne er på valg, alle vil 
gerne genopstille. Vi har plads til en mere?

10.Næste møde
▪ skal vi retænke volleyball og basketball? Måske lave stævner med 

flere hold i en klasse der dyster mod andre skoler.

Dato for næste møde: 11/3 - repmøde. Peter og Sanne mødes inden repmødet - 
dagsorden mm. til repmødet. Kommunikation klares ellers via workplace. 
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Sanne & Peter 


