
Onsdag d. 11. marts 2020
Odder Spektrum, Parkvej 5,
8300 Odder

Referat for Repræsentantskabsmødet

Referent: Sanne Lund Amtkjær
Deltagere: Ole, Rita, Joan, Sanne og Martin
Afbud: Peter, Marius, Kasper, Charlotte

o Præsentationsrunde af deltagerne - hurtigt overstået, alle kender alle.
Valg af dirigent

o Ole er valgt og godkendt
Optagelse af enkelt medlemmer

o der er ingen enkelt medlemmer at optage
Mundtlig årsberetning v/ Sanne Lund Amtkjær

o Spørgsmål og godkendelse af beretningen
o Beretning godkendt - rosende ord, og en skam at ikke flere hørte den.
o Spørgsmål til crossfit - hvordan vi kommer i gang, svar på at den er en del af

udlånsmulighed samt at vi laver instruktion
o Snak om hvordan vi får brugt andre medier end fb. Det er svært at nå for os

at lave opslag til medier, radio mm. Martin tager det med det
landsorganisationen, vi ønsker hjælp til dette.

Landsorganisationen Dansk skoleidræt v/ Martin Gertz
o Tiden er gået med at søge midler og få politikerne i tale
o De har travlt, arbejder hurtigt og der er meget frikøb til formanden.

Bjørn ligger et stort arbejde i at finde penge til Dansk Skoleidræt.
o Penge fra udlodsningsmidlerne hører op i 2020
o Ny strategi er lavet, ny vision og ny mission.
o Trygfonden giver ikke flere midler til Dansk Skoleidræt
o Afventer svar fra Trygfonden om at lave ”Center for idræt og

bevægelse”
o Ændring i sekretariatet, blandt andet i forhold til bevægelsesteamet

(Bevæg dig for livet)
o Positiv tilbagemelding fra Christiansborg omkring Dansk Skoleidræt, vi

håber de sætter penge af til Dansk Skoleidræt.
o DGI og Dansk Skoleidræt er konkurrenter i forhold til tilbud i

folkeskolen
o Samarbejde med DGI er ophørt, kredsene kan stadig samarbejde om

fx badminton.



o Hovedorganisationen vil gerne have besked om alle vores aftaler med
kommunerne så de kan følge op og hjælpe.

Fremlæggelse af regnskab v/ Rita Kyhn
o Spørgsmål og godkendelse af regnskabet
o Vi endte ikke med at nå vores budget, da vi efter kontingentforhøjelse,

mistede skoler i Randers kommune, men vi kommer ud med et overskud
(ca. 80.000 kr.)

o Vi har skaffet en del Aarhusskoler ind igen.
o Spørgsmål: Hvor mange af elevindtægtspengene går til aktiviteter?

Svar: Vi skal lave en plan for hvordan vi bruger vores overskud til - frikøb
så vi kan lave en strategi for hvordan vi kommer helt ud i kredsene, indkøb
af trailer, flere udbud af ”aktivitet på egen skole” eller stævner.

o Regnskabet er godkendt.
Behandling af indkomne forslag

o Der er ikke kommet forslag, så dette punkt springes over.
Fremlæggelse af kommende budget v/ Rita Kyhn

o Kontingent-indtjening er sat lidt ned grundet af skoler er slået sammen.
o Kursusaktiviteter er sat op, da vi satser på at det stiger
o Obs på renter for indeværende penge. Rita tjekker op på dette og fordeler

vores penge på to kontoer.
o Budget er godkendt.

Valg til bestyrelsen
o Sanne, Rita, Joan, Marius er på valg - alle vil gerne stille op til genvalg og

alle er valgt. Tillykke
o Suppleanter - ingen opstillede.
o Valg af formand: Sanne Lund Amtkjær valgt. Tillykke.

Valg af revisor
o Henning er genvalgt for 2 nye år som revisor. Tillykke.
o Ingrid har 1 år til valg
o Suppleant - ingen opstillede.

Fastsættelse af tid og sted til næste års repræsentantskabsmøde
o Torsdag den 21.marts 2021, Elsted Skole (Aarhus kommune) 13.00-15.00

Evt.
o Spørgsmål: hvorfor afholder I ikke så mange kurser i ”Sæt skolen i

bevægelse”? - Svar: Det er tidskrævende og alle vores kurser er gratis, men
der har heller ikke været efterspørgsel på det.

Se andre dokumenter omhandlende repræsentantskabsmødet på vores hjemmeside.
www.skoleidraet.dk kreds Østjylland.

http://www.skoleidraet.dk

