
Referat møde Dansk skoleidræt kreds Østjylland 
Onsdag den 15/1 - 2020 kl.20.00 - 21.30 

Online på Meet: https://meet.google.com/fkv-eezu-trx?pli=1&authuser=0 
 
Deltagere: Peter, Joan, Ole, Charlotte, Marius, Rita, Sanne 
Afbud: 
Referent: Sanne              Ordstyrer: Peter 
 
Dagsorden 

1. Hvordan går det Runden - samtale, så ingen referat.  
2. Nyt fra Nyborg 

▪ Udviklingsweekend i Slagelse: Hvem deltager: Ole, Peter, (Marius), 
Sanne, (Charlotte, Rita, Marius).  Afbud: Joan, Kasper. Vi skal selv 
melde til via link i mail, sidste tilmelding er 1.maj.  

▪ Mange mails om aflysning af stævner og aktiviteter. 
▪ Vi må gerne poste alt hvad vi kan i forhold til idrætsaktiviteter, 

bevægelse eller andet - synlighed er kodeordet. Hvad laver vi som 
idrætslærere som skolearbejde til eleverne.  

 
3. Udlån og nytænkning 

▪ Nytænkning med videoer - lave små filmklip med alle vores ting i 
udlån. Måske kunne vi få lavet det med alle vores udlånsting - hvad 
kan vi, hvad står vi for mm.  

▪ Hvor skal vi poste det? - hjemmeside, facebook samt sende links ud til 
skoler, mails - evt. sende mail til sekretærerne/skolerne om at vi gerne 
vil have en kontaktperson, som vi kan sende materialer og aktiviteter 
ud til.  

▪ Når vi afholder stævner, skal vi huske at nedskrive kontaktoplysninger 
på de lærere, der deltager med klasser. ALLE skal opdatere listen.  

▪ Det nye udstyr til crossfit - der skal laves instruktion, vejledning og 
film, vi afventer lidt med at aftale dato til dette. Alt udstyr er ved 
Sanne.  

4. Stævner/Træf 
▪ Høvdingebold 

▪ Kredsfinale - hvornår? Hvis alt går som det skal i forhold til 
corona-krisen, afholdes stævnet den 26.august. Ole har 
skrevet mail til Birthe (som står for hallen), men måske Joan 
kan prøve at sende mail igen. Alle deltagere har fået besked.  

▪ Aarhus - Bavnehøjskolen - der blev ikke noget stævne, da der 
ikke var nok tilmeldte. De blev tilbudt at afholde et internt 
stævne, selv finde en vinder, men de henvendte sig ikke igen, 
men det var også lige inde aflukning af skoler.  

▪ Der gives gavekort til de klasser, der har været dommere, send 
oplysninger (kontaktperson på lærer + konto nr.) til Rita - 1000 
kr. pr. klasse.  

https://meet.google.com/fkv-eezu-trx?pli=1&authuser=0


▪ Det fungerede godt med lærerstuderende som dommere ved 
Kasper. I den nye praktikordning står det nedskrevet, at de skal 
ud til idrætsaktiviteter, uden for deres praktik, hvor de skal 
hjælpe - dette skal vi huske i det nye år, når vi planlægger fx 
høvdingeboldturneringer. Skal vi arbejde på at få mere 
kontakt til seminariet/praktikkoordinatorer/de studerende? 
- på til næste møde.   

▪ Atletik 2020 i september - Kan vi afholde det? 
- Hvis vi bliver 1000 børn, bliver det svært. 
- Dato: 8/9 2020, vi skal måske finde en senere dato, mulig dato: 

22/9 2020. Deadline for tilmelding 8/9 2020. Sanne kontakter 
stadion og Kasper sætter dato på hjemmeside. 

- Kan vi ikke afholde det i september, flyttes stævnet til 27/4 2021 
(aftales også med stadion i forhold til aflysning og penge) 

▪ Floorball 
- Grenå efterår 2020 - udskudt, men vi laver stævne i efteråret.  

▪ Dans og Judo 
- Elise Anesen og Thomas og Peter vil gerne ud til flere skoler.  

5. Arbejdsdag med bestyrelsen i forsommer eller efterår 
- Skal vi afholde en dag med frikøb? Dato venter vi lidt med. 
- Der skal sammenstykkes et godt program 
- Vision og mission - hvad er det vi vil? 
- Lave film til hjemmesiden 
- Nye aktiviteter 
- Vi skal bruge et par møder på at planlægge det vi vil.  

6. Tøjkøb for egne penge med logo eller har vi penge til en lille tøjpakke? 
- Kunne vi finde et par ting, som vi kunne bestille hjem og prøve? 

Buks, t-shirt, short og langærmet bluse med lynlås. Kasper og 
Sanne kigger på det.  

7. Fondsøgning 
- Skal vi gøre en indsats? 
- Foreningspuljen, Sanne laver et udkast og kontakter Gunnar fra 

Nordjylland.  
- Vi skal finde ud af om vi må bruge banker til stævner som reklame, 

Sanne kontakter Jacob.  
8. Evt. 

- Deling af vores idrætsundervisning under Corona-krisen - lig det 
gerne ind i drev. Kasper opretter en mappe. 
 
 

 
Dato for næste møde: Peter og Sanne kommer med mulige datoer - et online og så 
sommermøde evt. i juni måned.  

   
  

Mvh 
Sanne & Peter  



 


