
Alle interesserede er velkomne.   

Årsmøde 

 Dansk Skoleidræt Bornholm 
Afholdes på Davidskolen, Østergade 13, 3720 Åkirkeby 

Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 15.15 – 17.00 (med efterfølgende spisning) 

Afviklet via Skype onsdag d. 24. juni 2020 kl. 15.15 – 16.15. 

 

Deltagere: Karen-Margrethe (DGI), Stig Andersen (Repr. fra FU Nyborg), Jette, Morten, Lene 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

Morten styrer mødet via Skype. 

 

2. Optagelse af enkeltmedlemmer  

Ingen. 

 

3. Aflæggelse af beretning om udvalgets og landsorganisationens arbejde  

Kommentarer til beretning: 

• Karen-Margrethe takker for godt samarbejde.  

• Stig bringer en tak videre fra Nyborg for et godt SUK 19. 

Formandsberetning er godkendt. 

 

Nyt fra landsorganisationen:  

Landsorganisationen er presset på økonomien. Tryg Fonden ønskede ikke længere at være 

samarbejdspartnere. Vi er nu blevet lovet, at vi kommer med på finanslovens budget for 

næste år. Der er desuden kommet nogle penge ind via nye fondsansøgninger. Der er derfor 

blevet udbudt nogle nye kurser til lærere. Der har i foråret været lukket meget ned pga. 

corona, og bl.a. er årsmødet ikke afviklet endnu, men er planlagt til 3. september. 

 

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 forslag indkommet. 

Vi bibeholder et kontingent på 7 kr. pr elev for det næste regnskabsår. 

 

6. Drøftelse af kommende skoleårs aktivitetsplan  

Kommende skoleårs aktivitetsplan blev gennemgået. 

Indspark til videre overvejelse: I forbindelse med Royal Run 2. pinsedag, kunne det være en 

mulighed at afvikle noget løb fredag før pinse. 

 

7. Godkendelse af budget   

Budget godkendt. 



Alle interesserede er velkomne.   

 

8. Valg af:  

a. Formand (Vælges for 2 år)  

a. Morten Jørgensen Hulgaard valgt 

b. Medlemmer til forretningsudvalget (Vælges for 2 år)  

a. Sabine Kofod valgt 

b. Lene Hjorth Nielsen valgt 

c. Kasper Rasmussen valgt 

d. Jane Steen er ikke på valg 

e. Jette Junker Pedersen valgt for et år. 

c. 1 suppleant til forretningsudvalget (Vælges for 1 år)  

FU får bemyndigelse til at vælge 2 suppleanter.                                        

d. 2 revisorer (Vælges for 1 år)  

a. Nikolaj Grønnegård valgt 

b. Karina Bjørn valgt 

 

9. Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde.  

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 15.15 på Davidskolen 

 

10. Eventuelt 

DGI afvikler temadag om udeskole d. 14. september. 

Indsatspulje fra Undervisningsministeriet til sommerferieaktiviteter. Foreningerne har grebet 

bolden og meldt ind med mange aktiviteter. Det er dejligt. DGI udarbejder liste med 

sommerferieaktiviteter. 

 

 

 

                                                                                                                                              


