Beretning fra Idrætsudvalget
Endnu et år hvor Idrætsudvalget kan se tilbage på et succesfyldt år, hvor eleverne har haft
mange gode oplevelser med idræt.
Udvalget synes stævnerne har fundet et godt leje med hensyn til kampgejst og fairplay. Både
fra tilskuere og aktører på banerne.
Udvalgets arbejde.
Udvalgets opgave har været småting, eksempelvis som at arrangere evalueringsmødet, hvor
stævnerne evalueres og aktivitetskalenderen udfyldes.
Så har vi udarbejdet en procedure, der skal følges hvis der sker stævneflyt efter at
kalenderen er fastlagt.
På evalueringsmødet blev bemandingen til stævner vendt, og vi synes, at der har været for
lidt personale med til nogle af aktiviteterne.
Fra Idrætsudvalget anmoder vi om, at der en lærer til alle kampe. Ved større stævner hedder
normeringen 1 lærer per 25 elever. Vi vil ligeledes også opfodre til, at der altid er lærere
tilstede omkring spisesituationer.
Udvalgets bemanding
Der er sket udskiftning i udvalget. Poul Erik Nørregaard siger selv stop efter mange års tro
tjeneste. Der skal lyde en stor tak til ham for hans arbejde.
På evalueringsmødet var der kampvalg til udvalget, og i den forbindelse lykkedes det ikke
Kim Torp, Vejle, at opnå genvalg. Ny i udvalget er Morten Sørensen fra Koldingegnens Idræts
Efterskole og Per Lund Larsen fra Flemming Efterskole.
Fra udvalget skal der lyde en stor tak til Kim for hans arbejde og velkommen til Per og
Morten.
Idræt nationalt
Der er oprettet et nyt forum for efterskoleidræt. Udvalget skal se på DM-arrangementer og
kigge på en mere overordnet fordeling af arrangementer. På evalueringsmødet blev JP fra
BGI udpeget for det kommende år, hvorefter der skal være valg på næste generalforsamling.
Økonomi
Udgifterne til stævner vokser stille og roligt, men vi synes stadig, at eleverne får meget for
pengene, 185 kroner per årselev er ikke meget.
Det vi har diskuteret er, hvordan afregnes lærerserveringen, og vi er blevet enige om at er det
internt i huset det bliver fremstillet, så betaler skolen selv. Derimod må der gerne opkræves
penge til forplejningen af dommere og andre hjælpere.

