
Dansk skoleidræt kreds Østjylland 
Mandag den 22/6 - 2020 kl.17.30 - 21.00 

 
Deltagere: Rita, Charlotte, Marius, Kasper og Peter 
Afbud: Joan, Ole og Sanne 
Referent: Kasper blev valgt med stort bravour           Ordstyrer: Peter 
 
Dagsorden 

1. Hvordan går det Runden  
 

2. Middag - Marius står for menuen 
▪ Kartoffelsalat med ko, gris og salat 

 
3. Nyt fra Nyborg 

▪ Udviklingsweekend i Slagelse 
▪ Sidste frist nu! Se mails fra Jakob dags dato. 

▪ Info fra virtuelt kredsformandsmøde 
▪ Finn og Bjørn fortalte en del om økonomi. Det ser lidt bedre ud 

end frygtet efter at trygfonden trak sig. 
▪ Håber på finansloven og med fonde. 
▪ Har skullet stå skoleret ved trygfonden, den er udreddet. 
▪ Hvad har de forskellige kredse gjort i coronatiden? Ikke nogen 

der har gjort det store. 
▪ Der blev snakket en del om søgning af fonde. 
▪ Trekanten har lavet en busfond, store virksomheder har puttet 

penge i fonden. Kan søges ift. økonomisk hjælp til transport. 
▪ Sanne har måske mere, evt. på næste møde 

 
4. Budget 

▪ Der bliver ikke brugt penge pt. pga. corona’en. 
▪ Endnu en snak ift. frikøb og evt. et tøjkøb til bestyrelsen i 2020. Punkt 

til næste møde. 
 

5. Aktivitetskalender 20/21 
▪ Kasper opdaterer årshjulet for aktiviteter og sender ud på facebook. 
▪ ALLE, tjek op på om I har tastet ind i aktivitetsoversigten for 2020, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N1a3kEcBLwbLzP6Q3tqlas
CUFMa1c8CVj9vlf1vjJVc/edit#gid=0 

 
6. Stævner/Træf 

▪ Atletik 2020 i september - Kan vi afholde det? 
▪ Peter tjekker op med Nyborg, de skulle gerne have en 

holdning. 
▪ Umiddelbart hælder vi mest til at udskyde til april ‘21. Alternativ 

kan et stævne udelukkende for 7. klasse med max 500 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N1a3kEcBLwbLzP6Q3tqlasCUFMa1c8CVj9vlf1vjJVc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N1a3kEcBLwbLzP6Q3tqlasCUFMa1c8CVj9vlf1vjJVc/edit#gid=0


deltagere komme på tale (og evt. et 6. klasses stævne til 
foråret ‘21) eller omvendt. 

▪ Fodbold 
▪ Umiddelbart er der grønt lys. 
▪ Peter tjekker også med Nyborg 

▪ Håndbold 
▪ Umiddelbart er der grønt lys. 
▪ Peter tjekker også med Nyborg 

▪ Floorball 
▪ Grenå efterår 2020 

▪ Peter tjekker også med Nyborg 
▪ Dans 

▪ Må bookes igen 
▪ Judo 

▪ Må bookes igen 
 

7. Arbejdsdag med bestyrelsen i efterår 
▪ Forslag om dag i november. Realistisk har vi to møder inden da, hvor 

dagen kan planlægges. 
▪ Forslag til indhold på dagen er opdatering og forbedring af materiale til 

udlån. Dvs. videoer om indhold af kasser/ting, samt en lille samling af 
materiale til undervisningen (links osv.) 

▪ Vision mission? 
▪ Nye aktiviteter? 
▪ Punkt til næste møde 

 
8. Søge om midler - Hvad gør de andre kredse 

▪ Pt. er den økonomiske situation under kontrol. 
▪ Det kunne være spændende at høre mere om Trekantens busfond. 

Peter skriver til trekanten. 
 

9. Evt. 
▪ Charlotte undersøger noget om en Husquarna trailer til crossfit 

udstyret.  
 
 
 
Dato for næste møde: Aftales på workplace 

   
  

Mvh 
Sanne & Peter  
 


