
Referat:Dansk skoleidræt kreds 
Østjylland 

Onsdag den 23/9 - 2020 kl.18.30 - 21.30 
virtuelt møde 

 
 

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

1. Hvordan går det Runden  
2. Nyt fra Nyborg 

▪ REP-møde i Korsør 
- ønske om en “dansk-skoleidræts mail” 
- Persondataforordning: Vi skal i gang med at slette filer, mails 

og udprint af lister. Vi må opbevare hvis vi har fået samtykke 
(alle deltagere), opbevarer et sikkert sted og har en gyldig 
grund (indenfor en varighed frem til næste stævne/aktivitet). 
Retningslinjer og hjælp hertil kan I se ved DGI 
(https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-va
erktoejer/jura/persondata). Vi skal have en ansvarlig fra 
kredsen som Persondataforordning: Charlotte  

- Sanne: kontakte Jacob om hvordan man gør ved mails og om 
Google fælles drev er godkendt som sikkert sted + få tilsendt 
slides fra møde.  

- Til næste møde drøfter vi “Hvad vil det sige at være en del af 
en landsorganisation?” 

3. Budget 
- der bruges pt. ingen penge grundet aflysninger 

4. Stævner og træf 
▪ Kan vi afholde nogen?  

- vi tror ikke på afholdelse af stævner grundet COVID19. 
Forsamlingsforbud er 50 personer indtil 4.okt.  

▪ Hvad gør de andre kredse? 
- enkelte kredse afholdte stævner da forsamlingsforbud var 100, 

men pt. er DM mm sat i bero. 
5. Materialer og udlån 

- Det skal skrives ud til medlemsskoler, at materialer skal afsprittes eller 
vaskes med ECA vand/sæbe.  

- Indkøb af trailer - Charlotte hører lidt mere om traileren og vender 
tilbage. Vi skal have retningslinjer for udlån af udstyr og trailer.  

6. Medlemsskoler i år 2020 
▪ Gave til skolerne - ide’er + hvordan gør vi det interessant at forblive 

medlem? 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/persondata
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/persondata


- bolde eller lign. med logo på + hilsen “Vi har ikke glemt jer - 
men i denne COVID19 tid kan I bruge os til…” 

- to gange besøg af Dans eller judo på skolerne? - dyrt!  
- ingen har meldt sig ud endnu, skal vi lade det ligge? 
- Vi valgte: Indløb af spike-ball (Kasper køber) + kanjam 

(Kasper køber) + discgolf (Kasper undersøger) til 
udlånskassen - mail ud til skolerne. 

- rabat til medlemsskoler til næste år? 
- Sanne kontakter Jacob om indkøb af 120 duge + folder med 

aktivitetskasse-tilbud.  
7. Arbejdsdag med bestyrelsen i efteråret - afventer efter 4.oktober.  

▪ Nytænkning med videoer 
▪ Vision mission 
▪ Nye aktiviteter 
▪ Punkt til næste møde 

8. Evt. 
 
 
 
Dato for næste møde: onsdag den 7.oktober 2020 - onlinemøde kl. 20.00-21.30 

   
  

Mvh 
Sanne & Peter  
 


