
 

Årsmøde | Dansk Skoleidræt Bornholm 

Afviklet via Skype (grundet omstændighederne) 

Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 15.15 – 17.00  
 

Deltagere: Morten, Sabine, Kasper Rasmussen, Kasper Fruergaard (DGI), Bonnie Blicher 
Hedesmann, Maria, Christian Ditlevsen (Landsorganisationen), Lena Mühlig 
(Middelaldercenteret), Jette, Kasper Winstrup Johansen (Lederrepræsentant), Karen- 
Margrethe (DGI), Lene 
 

1. Valg af dirigent  
Morten styrer Chat-vinduet 
 

2. Optagelse af enkeltmedlemmer  
Ingen opstillet. 

 
3. Aflæggelse af beretning om udvalgets og landsorganisationens arbejde  

Kommentarer til formandsberetning: 

• Landsorganisationen: Tak for en god både skriftlig og mundtlig beretning. 
Positivt at I har visioner og kigger frem. 

• DGI: Tak for samarbejdet. Det har været et træls år, Hvor vi ikke har kunnet 
være så aktive. Vi har et fælles mål om at få flest mulige børn til at være så 
aktive som muligt. Vi har snakket om at sætte fokus på skydning som 
aktivitet. 

 
Landsorganisationen: 

• Vi er kommet på finansloven i hvert fald frem til 2024 – det betyder meget. 

• Der er fokus både på idrætsfaget og på bevægelse i skoledagen. 

• Nye initiativer: samarbejde med Dansk Cricketforbund, fortsættelse af 
samarbejdet med Skole-OL, DGI Skydning er der nye tanker omkring, til 
Skoleatletik kommer der et nyt system, DR Ultra-Bit. 

• Organisationsudvikling – arbejder på at være tæt på kredsene.  

• Sammen i bevægelse – både nationalt og lokalt vil dette tiltag kunne give 
god synlighed. 

 
 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
Regnskab godkendt. 
 

 
5. Behandling af indkomne forslag – herunder drøftelse af tilskudsordning pr. 

elev fra den følgende 1. januar  
Ingen indkomne forslag. 
Vi indstiller at tilskudsordningen fortsætter med 7 kr. pr elev. 

 



 

6. Drøftelse af kommende skoleårs aktivitetsplan  
Vi har selv gjort os overvejelser, og vi har haft indledende drøftelser med DGI 
angående kommende skoleårs aktivitetsplan. Vi tænker at lægge os tæt op ad 
indeværende skoleårs aktivitetsplan, hvor vi håber at få de to nye tiltag (Leg og 
akrobatik samt Spring/rytme/redskab) i gang. Desuden har vi overvejelser om noget 
med skydning/biathlon/laserrun. 
 
Foreningspuljen kan søges om tilskud. 
 
Der kommer et tiltag med floorball i samarbejde med Floorball Danmark i uge 45 
2021. Der kommer mere info inden sommerferien. 
 
Ultra-bit: Kodning + bevægelse = optagelse, som sendes til kredsen, som derefter 
udvælger de bedste og sender dem videre til DR. Det er rent skrivebordsarbejde for 
kredsen, som bare skal udvælge. 

 
7. Godkendelse af budget 

Budget godkendt.   
 

8. Valg af:  
a. Formand (Vælges for 2 år)  

i. Morten Jørgensen Hulgaard er ikke på valg 
b. Medlemmer til forretningsudvalget (Vælges for 2 år) 

i. Sabine Unterberger Kofod er ikke på valg 
ii. Lene Hjorth Nielsen er ikke på valg 
iii. Kasper Rasmussen er ikke på valg 
iv. Jane Steen valgt 
v. Jette Junker Pedersen valgt 

c. 1 suppleant til forretningsudvalget (Vælges for 1 år)  
i. Karina Juel-Berg valgt   
ii. Bonnie Blicher Hedesmann valgt                                

d. 2 revisorer (Vælges for 1 år)  
i. Nikolaj Grønnegård valgt 
ii. Karina Bjørn valgt 

 
9. Fastlæggelse af tid og sted for næste skoleårs Årsmøde.  

Repræsentantskabet giver mandat til at FU finder en dato for næste års 
repræsentantskabsmøde.  
Sted for afholdelse: Davidskolen  

 
10. Eventuelt 

• Landsorganisationen har 75-års jubilæum i år. Første fejring er til 
repræsentantskabsmøde d. 23. april – det foregår virtuelt. Desuden vil der i 
forbindelse med SUK i september være markering af jubilæum. 
28.september er der officiel fejring. 

• Klassedysten – i stedet for DM’erne. Der arbejdes med det for øjeblikket. Der 
kommer materiale. Det er planen, at det skal køre i uge 15, 16, 17 og 18. 

                                                                                                                                          


