
Dagsorden/referat for repræsentantskabsmødet 8. april 2021 kl. 17.00
Mødet afholdes digitalt via Google meet, da retningslinjerne ikke tillader at afholde mødet

med fysisk fremmøde

Link til videoopkald: https://meet.google.com/tcq-qzxe-hme

Dagsorden Noter

Deltagere til rep. mødet: Lene, Lis, Maiken, Søren, Vibeke, Finn (fra Nyborg), Niels Erik og Thomas

1 Valg af dirigent Finn Kristensen blev valgt. Dirigenten bekræfter at mødeindkaldelsen er
gjort rettidig og efter bogen. Den blev  godkendt.

2 Optagelse af enkeltmedlemmer Ingen optagelse af nye medlemmer.
Deltagerne er medlemmerne af kredsbestyrelsen samt Finn Kristensen
fra Nyborg.

3 Aflæggelse af beretning, herunder
arbejdet i Landsorganisationen

Uddrag af Niels Eriks beretning:
Pandemien har om nogen fyldt og sat sit præg på dette skoleår. Vi har
stort set ikke fået afholdt nogle stævner. Men Dansk Skoleidræt er
blevet brugt ift. alt det materiale og gode ideer, som de har lagt ud på
deres hjemmeside. Det har været meget brugbart og en stor hjælp ift.
at sætte fokus på bevægelse på trods af hjemmeskole.
Der vil i 2021 være fokus på en relationsmodel ift. kredsen indbyrdes og
Nyborg. I den forbindelse har kreds sydvest besluttet at formanden skal
deltage på landsmødet hvert år.
Niels Erik sender en stor tak til Nyborg for den store imødekommenhed
og hjælpsomhed, man møder,  når man henvender sig til dem.
Mødet i Vojens mellem nogle af de andre kredsbestyrelser var en god
og positiv oplevelse, som gav fornemmelse af at være en del af noget
større som organisation.
Niels Erik sender en stor tak til alle kredsbestyrelsesmedlemmer for
deres store omstillingsparathed og de vanskeligheder som pandemien
har medført.

Finn Kristensen (Nyborg) startede med at sende en stor tak for
samarbejdet med kreds sydvest og ikke mindst formand Niels Erik.
Finn nævnte det nye projekt “Sammen i bevægelse” med Rikke
Hørlykke, som frontfigur. Projektet skal være med til at inspirere folk og
ikke mindst børns bevægelsesadfærd både sammen og hver for sig.
Projektet vil blive gjort synligt på DRs flader samt fysisk ude i nogle af

de danske kommuner. Danmarks Radios bevægelsestema "Sammen i
bevægelse". Dansk Skoleidræt deltager i samarbejde med DIF, DGI og
Firmaidrætten.

Randi fra kreds Fyn og Per kreds Roskilde er kredsenes
samarbejdspartner ift. sammenhængskraften mellem kredsene og
Nyborg. Det er dem der er kredsenes talerør samt planlægger og
deltager i møder med Nyborg.
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Bedre og bredere samarbejde med DGI bl.a. med deres HR afdeling.
Derimod kan DGI trække data fra Dansk Skoleidræt ift. elevernes aktive
liv.
Nævnte også Dansk Skoleidræts Bevægelse for livet projekt med støtte
fra Trygfonden og vigtigheden herom og brugen af den.

4 Fremlæggelse af regnskabet for
2020 til godkendelse

Lene fremlagde regnskabet for 2020. Det blev enstemmigt vedtaget.

Finn Kristensen nævnte at det måske vil være en god ide at lave et
budget for det kommende år.

5 Behandling af indkomne forslag Ingen bemærkninger

6 Drøftelse af fremtidige aktiviteter Kaptajn fortsætter ude i Bække. Det kommer ikke op at stå på Fanø lige
pt.. Kreds Sønderjylland har efterspurgt materialet hertil. De låner
mappen af Niels Erik. Hvad gør vi med Varde og Esbjerg ift. det?
Skolecricket vil måske  blive en ny mulig aktivitet. NEC har fået en
henvendelse herom. NEC undersøger mere om dette.
Maiken nævner at det vil være en god ide at sende Aktivitetsplanen
direkte ud til den idrætsansvarlig på hver skole. Lene nævner at det er
svært at holde mailadresserne til de enkelte skoler ajour. Vi kan i hvert
fald sende det ud til dem vi kender i vores nære skolekredse.

7 Fastsættelse af skolernes
medlemsbebyr

Fra marts 2021 opkræver vi 5,50 kr pr. elev. Punktet vil blive drøftet igen
næste år ift. en evt. hævelse af medlemskabet. Vi ligger langt under
flere af de andre kredse i landet.

8 Valg af:
a. Formand

På valg er:
Niels Erik Christensen -
modtager genvalg

b. 4 medlemmer til
kredsbestyrelsen
På valg er:
- Vibeke Brostrøm -
modtager genvalg
- Thomas Rask -
modtager genvalg
- Maiken Skov -
modtager genvalg
Nyt medlem.

c. 2 suppleanter til
kredsbestyrelsen
På valg er:
- Gunnar Hartvigsen

- Hernrik Damgård

d. 2 revisorer (valg i ulige år)

Punkt a +b:
Alle er genvalgt i 2 år.
I og med at vi er i undertal i kredsen, har vi får bemyndigelse(af Finn
kristen - Nyborg) til at optage et nyt medlem gennem den kommende
valgperiode.

Punkt b-e:
Alle blev genvalgt for et år mere.
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