
Referat REP-møde 2022
Dansk skoleidræt kreds Østjylland

Onsdag den 16/3 kl.13.00

Referent: Sanne Lund Amtkjær
● Præsentationsrunde

- fra bestyrelsen: Kasper fra Rathlauskolen (håndbold, fodbold, mediekontakt),
Charlotte fra Min friskole (GDPR, sponsor), Ole (høvdingebold, atletik), Sanne
fra Søndre skole (formand, referent, brydning, udeliv), Rita fra Veng skole
(kasser), Joan fra Bryrup skole (dans og udtryk, badminton), Marius fra Elsted
skole (atletik og volleyball), Peter fra Ellevangskole (næstformand, atletik,
floorball)

- fra hovedbestyrelsen: Inge Dinis (formand for KKU)
- Thomas fra Skanderborg Realskole, Ingrid fra Saksild skole, Rikke fra

Højboskolen, AnneDorthe fra Højboskolen
● Valg af dirigent

- Vi peger på Ingrid, Ingrid vælges
● Optagelse af enkeltmedlemmer

- Vi optager Rikke fra Højboskolen
● Aflæggelse af mundtlig beretning v. Sanne Lund Amtkjær

- Spørgsmål til frikøb, hvordan vi kan nå det hele uden at frikøbe os
- stor ros fra forsamlingen for en flot tale

● Spørgsmål og kommentarer til den skriftlige beretning
- beretningen kort gennemgået
- opfordring til at der kan komme et mobilnr. på udlånere. Det kan evt. skrives

på hjemmesiden at vi bruger mobil til at aftale udlån fra skole til skole.
- God historie fra Viborg, de meldte sig ind i Dansk Skoleidræt fordi de måtte

låne udstyr ved os.
- Kojo Musah var en succes og er klar på at komme igen næste år.
- Peter Christiansen (underviser i judo) er sygemeldt pt., men han er snart klar

igen. Han vil gerne tage max 30 elever pr. gang.
● Landsforeningen Dansk Skoleidræt v. Inge Dinis

- snak om 75 års jubilæum, fejringer, magasin
- aflysninger - udsættelser grundet Covid19
- Hjemmesiden for Dansk Skoleidræt bliver muligvis i kommende tid kun gratis

for medlemsskoler, der skal være flere fordele for medlemmer
- ros til kredsene for gode initiativer.
- virtuelt repmøde med kampvalg
- fokus: Sammen i bevægelse, samarbejde mellem DR, Dansk Skoleidræt,

Dansk Firmaidræt, DIF og DGI
- Resultataftale med UVM - 6 mio kroner i 2021 med en del forpligtelser.
- Praksiscenter for idræt og bevægelse
- Skoleidrætskommuner - kortlægning af kommuner der sætter idræt og

bevægelse højt - der laves en rangering af kommunerne. Der er lille film på fb
der fortæller om dette - find den og like den :-)

- Infe fortalte om opbygning af Dansk Skoleidræt



● Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Rita Kyhn
- Indtægter er halveret idet vi grundet covid19 satte vores medlemskab ned til

det halve, så budgettering passer med årets resultat.
- Vi har indkøbt en del nyt, men der stadig penge på kontoen.
- regnskab er godkendt og underskrevet

● Behandling af indkomne forslag
- ingen forslag

● Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes
kontingent

- Vi nedsætter kontingent med 25%, så indtægt er blevet lidt mere end sidste
år.

- budgetterer med et underskud på ca. 100.000 kr, men der er penge at tage
af. Vi har villet vise skolerne at vi bruger deres kontingentpenge til udstyr og
aktivitet.

- Der stilles spørgsmål til om det er for mange penge at bruge på en gang.
- Vi har som mål for 2022 at få flere skoler med i kredsen og at kommunerne

skal kontaktes for at blive en samarbejdspartner.
- 100 kr. pr skole og 5 kr. pr. elev
- budget godkendes

● Valg til Bestyrelsen:
- På valg: Sanne, Rita, Joan, Marius er på valg. Alle genopstiller og er valgt.
- AnneDorthe fra Højboskolen vil gerne stille op og er valgt.

● Valg af suppleanter: Vælges for 1 år
- der ikke nogen der stille op

● Valg til 1. revisor:
- Henning er på valg. Henning genopstiller og er valgt.

● Valg af revisorsuppleant
- Vibeke Frund opstiller og er valgt.

● Drøftelse og input til bestyrelsen
- Kredsen starter en hvidbog op - beskrivelse af vores arbejde i DSØ
- Mere fællesskab mellem kredsenes bestyrelser
- mundtlige henvendelser betyder alt. Vi må blive ved med at tale vores sag

● Fastsættelse af tid og sted for repræsentantskabsmødet 2023
- Højboskolen, Toftevej 53, 8362 Hørning melder sig. Hvis ikke dette kan lykkes

kan det blive Skanderborg Real skole. 15.marts 2023
● Eventuelt
- Stor ros fra Inge Dinis til vores kreds.


