
            
Referat Årsmøde 

  Dansk Skoleidræt Bornholm 
 

Afholdes på Paradisbakkeskolen, Nexø 
Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 15.15 – 17.00 (med efterfølgende spisning) 

 

 

Deltagere: Torben Christoffersen, Stig Andersen (Repr. fra FU Nyborg), Kasper Fruergaard Nissen 

(DGI), Therese Holm Olsen, Maria, Kasper, Karina Juel-Berg, Lars Chr. Kofoed, Pernille Rigstad, 

Jane, Sabine, Morten, Lene 

 

1. Valg af dirigent 

Stig valgt. 

 

2. Optagelse af enkeltmedlemmer 

Torben Christoffersen valgt. 

 

3. Aflæggelse af beretning om udvalgets og landsorganisationens arbejde 

Kommentarer til beretning: 

• Tak fra skoleleder-repræsentanten – I er med til at gøre en forskel. 

• Hvordan er samarbejdet med hallerne? Samarbejdet med hallerne er generelt set 

godt. Der er dog forskel fra hal til hal med hvor serviceminded man er. Vi bruger 

Conventus, og vi har lidt blandede erfaringer med, hvordan det bruges fra sted til 

sted. 

• Det er et problem, at stævner bliver klemt sammen tidsmæssigt. Det lægger 

begrænsninger, at mange er afhængige af transport med BAT-busser. Det er en 

udfordring, vi har debatteret i FU, men vi har ikke fundet en optimal løsning. Måske 

skal vi skrive i stævnekøreplanen, at stævnearrangøren skal kontakte skolen nogle 

uger før stævnet for at høre om ankomst- og afgangstider. 

• Overbooking af nogle stævner er en udfordring. Der blev talt om, at det kan være 

nødvendigt at sætte max deltager antal på nogle stævner. Det skal så pointeres på 

hjemmesiden, at det går efter først til mølle-princippet.  

 

Kommentarer til aktivitetsberetning: 

 

• Dommer-problematikken blev endnu engang vendt. FU opfordres til at arbejde 

videre med at finde løsning. 

 

Beretning godkendt. 

 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab godkendt. 

 

5. Forslag til ændring af vedtægter 

De fremlagte vedtægtsændringer blev vedtaget med den yderligere ændring, at der i § 5 stk. 

3 skal stå aktivitetsplan i stedet for arbejdsplan. 

 



6. Behandling af indkomne forslag. 

Intet.  

Det blev vedtaget at kontingentet er 7 kr. pr elev for det næste regnskabsår. 

 

7. Drøftelse af kommende års aktivitetsplan 

Forslag til ny aktiviteter: Kroket, Groove 

FU forestiller sig at aktivitetsplanen bliver som den foregående. Vi håber at Give Me Five 

kan udbydes igen og desuden arbejder vi på at få gang i redskabsgymnastik for 4. kl. 

 

8. Godkendelse af budget  

Budget godkendt. 

 

9. Valg af: 

a.  Formand (Vælges for 2 år) 

                         Morten Jørgensen (ikke på valg) 

b.  Medlemmer til forretningsudvalget (Vælges for 2 år) 

                         Jane Steen valgt 

  Maria Nexø Grønnegård valgt 

  Sabine Unterberger Kofod (ikke på valg) 

  Kasper Rasmussen (ikke på valg) 

  Lene Hjorth Nielsen (ikke på valg) 

c. 2 suppleanter til forretningsudvalget (Vælges for 1 år)                                             

Jette Juncker Pedersen valgt 

Karina Juel-Berg valgt 

d. 2 revisorer (Vælges for 1 år) 

                          Nicolaj Grønnegaard valgt 

                          Mads Holm valgt 

 

Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde.  

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 15.15 på Davidskolen. 

 

10. Eventuelt.  

Intet. 

 

 

Ref: Lene Hjorth Nielsen 


