
 
 
 
 
 

Peter Jørgensen 
Ellekærsvej 29 
5250 Odense SV 
20 33 59 04 
danskskoleidfyn@gmail.com 

 
Odense d. 6. februar 2020 

 

Indkaldelse til 
Repræsentantskabsmøde 2020 i Dansk Skoleidræt kreds Fyn 

 
I følge foreningens vedtægter er hver medlemsskole berettiget til at være repræsenteret i 
repræsentantskabet med én person. Alle er velkomne til at ”medbringe” en kollega til hele dagens 
program. Medlemsskoler er skoler, der gennem kommunen yder tilskud til foreningens drift eller har 
betalt kontingent. En oversigt over medlemsskoler findes på www.skoleidraet.dk – ”Kredse” – ”Fyn” – 
”Info om kredsen” – ”Medlemsskoler”, hvorefter der vælges kommune. 
 
Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde ifølge vedtægternes paragraf 6. 

 
Torsdag d. 26. marts 2020 i 

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev 
 

Dagens program: 
 

09.00 - 11.30 Fægtning i skolen. 
 Skal dine elever lære om elementer af kampsport og opleve 

spændingen ved at fægte kampe mod hinanden. 
I løbet af kurset får du indøvet nogle basale færdigheder i 

fægteteknik, og du får nogle basale kundskaber om fægtning, 

som du kan bruge i din idrætsundervisning: Nok til at dine 

klasser kan prøve at fægte i en enkelt eller 2 dobbelttime med 

dig som underviser.  

Underviser: Udviklingskonsulent Martin Wiuff og Mads Eriksen, 

projektleder og diplomtræner, Dansk Fægte-Forbund 

 
12.00 - 13.00 Dansk Skoleidræt kreds Fyn er vært ved en let arbejdsfrokost. 
 

 13.00 - 15.00 Repræsentantskabsmøde. 
 
Repræsentantskabsmødet vil følge dagsordenen som anført i vedtægterne. Forslag til behandling på 
mødet skal være undertegnede i hænde senest 9. marts 2020.  
 
Program udsendes sammen med indkomne forslag, revideret regnskab for 2018 samt budgetforslag for 
2019 til de tilmeldte før mødet via mail. 
 
Tilmelding senest torsdag d. 9. marts 2020 via følgende link: 
https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/rep20 
 
Formandens beretning vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.skoleidraet.dk, vælg øverst 
”Kredse” – ”Fyn” – ”Info om kredsen” – ”Årsberetninger”). Vedtægter kan ses på hjemmesiden. 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Resen Jørgensen 
Kasserer 

mailto:danskskoleidfyn@gmail.com
http://www.skoleidraet.dk/
https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/rep20
http://www.skoleidræt.dk/

