
 

 

       

      STUNT – James Bond for en dag  

                         Vel mødt! 

        Med venlig hilsen Connie Bach 

    Formand, Dansk Skoleidræt Københavns Omegn 

 

 

 

 

Dansk Skoleidræt  

Københavns Omegn 

inviterer til 

Repræsentantskabsmøde 10.04.19  

i 

Lyngby Idrætsby 

Lundtoftevej 53A 

2800 Lyngby 

Tilmelding senest 03.04.19 til 

Formand Connie Bach, Urhøj 6, 2830 Virum Tlf: 22 30 71 81 

 E-mail: cb@trongaardsskolen.dk  

Hver deltagende skole får 

en gave fra Dansk 

Skoleidræt  

mailto:cb@trongaardsskolen.dk


Program 

Kl. 9.00 – 9.30      Morgenkaffe  

Kl. 9.45-12.15.     STUNT – James Bond for en dag 

Kl.  12.30-13.15 Frokost 

STUNT- James Bond for en dag          
 

I år er vi så heldige, at vi får besøg af James Stunt (Knud Aage 

Bærenholdt) fra STUNT AKADEMIET. Han vil guide os igennem 

spændende muligheder for at bruge stunt i undervisningen. Knud 

Aage har arbejdet meget med stunt, da han selv var skolelærer.  

Grundideen er i det ekspressive felt at få noget til at se voldsommere 

ud, end det egentlig er. Man skal tage det farlige væk fra det 

farlige og alligevel få til at se farligt ud. Kom bare an!! 

Vi lærer om trickene fra stagefightens illusionsverden – dvs. vi lærer 

noget om ruller og fald, og i særlig grad om slag og spark.  

 

Alle deltagere vil efter repræsentantskabsmødet modtage bogen 

"STUNT - James Bond for en dag” som inspiration til det videre 

arbejde på skolen og som en reminder om, hvad det var, vi lærte. 

Kl.  13.30-15.30 Repræsentantskabsmøde DSKO 

Dagsorden til Repræsentantskabsmødet: kl. 13.30-15.30 

1. Valg af dirigent 

2. Optagelse af personlige medlemmer 

3. Beretninger 

4. Regnskab, herunder budget 

5. Valg af kredsbestyrelse/forretningsudvalg 

a) Formand Connie Bach  ikke på valg  

b) FU-medlemmer   

Mikkel Bøyesen  på valg (genopstiller) 

Laila Holme  ikke på valg 

Vibeke K. Rattenborg ikke på valg  

Nanna W Lund  på valg (genopstiller) 

Bjørn Møller  ikke på valg  

Emilie Egede  på valg (genopstiller) 

c) Suppleanter 

Mille Henriksen  på valg (genopstiller)  

d) Revisorer 

Niels Abrahamsen  på valg (genopstiller) 

Per Nielsen   ikke på valg  

e) Revisorsuppleant 

Jens Ole Pedersen på valg (genopstiller) 

6. Aktivitetsplan 2019-2020 ønsker, aktiviteter og klassetrin 

7. Indkomne forslag, herunder kontingent og deltagergebyr 

8. Orientering om Dansk Skoleidræt generelt 

9. Kommunale repræsentanter 

10. Nye tiltag og samarbejdspartnere, Skole-OL mm. 

11. Dato/sted for repræsentantskabsmøde 2020 

12. Opdatering af mail-liste 

13. Eventuelt 

 

Udlevering af bøger og andre overraskelser til skolerne  


