Sendt til:
Deltagerne
Sendt til orientering:
Landsdelsformænd/kontaktpersoner for krocket
Medarbejdernetværk, DGI krocket
Vingsted, den 6. december 2017

REFERAT fra DGI Krockets Midtvejsmøde
17.-18. november 2018 i DGI-huset Vejle
Se deltagerlisten her!

DAGSORDEN
1.

Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg af dirigent

2.

Vi får besøg af Vibeke Krog Bro, DGI Vestjylland, som vil orientere om krockets fremtidige struktur

3.

Udvalgets beretning

4.

Nyt fra landsdelsforeningerne
 Har der været fremgang eller tilbagegang?
 Hvordan er arbejdet gået i 2017, og hvilke nye ting har I sat i gang?
 Hvilke nye initiativer har I planer om I 2018?
Bedes afleveret skriftligt, såfremt det ønskes medtaget i referat!

5.

Danmarksmesterskaber – herunder evaluering.
De landsdele, der har haft deltagere med på DM´erne, må gerne medbringe ris/ros

6.

Kurser og arrangementer 2018

7.

Indkomne forslag

8.

DGI Krockets handlingsplan 2018

9.

Generelle informationer

10.

Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 2 år
På valg er:
 Kaj Kristensen (modtager genvalg)
 Kirsten Pilgaard (modtager genvalg)
Valg af 1 suppleant for 1 år
Kandidater, der opstiller, skal være forespurgt og indforstået med opstillingen!

11.

Eventuelt

12.

Afslutning og kaffe
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DAGSORDEN
1
Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg
af dirigent

REFERAT
Kaj Kristensen bød velkommen.
Og efter sang og præsentation blev Arvid Mærsk, DGI
Midt- og Vestsjælland, valgt til dirigent.
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Vibeke orienterede!

Vi får besøg af Vibeke Krog
Bro, DGI Vestjylland, som
vil orientere om krockets
fremtidige struktur

Krocket i hele landet skal fra 1. januar 2018 administreres fra DGI Vestjylland.
Det arbejde, landsdelene hidtil har kontaktet deres
landsdelskontor om, skal de fremover kontakte
Vestjylland om.
Der nedsættes en Idrætsledelse, og der ansættes en
medarbejder i DGI Vestjylland.
Idrætsledelsen udarbejder forretningsorden og budget, der bliver gældende for hele landet.
Vibeke vil i løbet af december besøge landsdelene for
at få en dialog med
krocketmedarbejderen og udvalget.
Petanque har været igennem denne proces, og de
administreres fra DGI Sydøstjylland.
Se mere i Vibekes PowerPoint
Kern Christensen, Midtjylland: Ønsker en konsulent
ansat i f.eks. en 3-årig periode, som kan være med
til at starte krocket op de steder, hvor der ikke rigtig
er noget i dag.
Vibeke: ¾ stilling er afsat og skal også dække administration af bowls og krolf.
Målet i 2018 er ikke at lave konsulentarbejde.
Der er flere steder, hvor man ikke registrerer aktiviteter, og det er sikkert fordi, der er stor forskel på,
hvordan procedurerne er rundt om i landsdelene. Og i
og med at al administration fremover foregår fra
Vestjylland, vil det sikre, at f.eks. registrering af aktiviteter bliver gjort. Det er vigtigt, at vi synliggør vores krocketaktiviteter.
2018 bliver år 0, hvor vi skal finde vores ben at stå
på.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: Økonomi: Hvor
ligger den?
Vibeke: I kører videre med de budgetter, I allerede
har lagt for 2018.
Idrætsledelsen laver udkast til budget for 2019, som
I skal godkende i dette her forum.

Side 2
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Udvalgets beretning

Kaj Kristensen aflagde beretning.
Se beretningen her
Vedr. krocketspillets dag:
Det er vigtigt, at vi tager fat på pressen og hver især
kontakter den.
Bornholm: Har afholdt dagen og havde besøg af pressen. Der kom faktisk kun 5 på trods af omtale, og
forarbejdet er stort.
Man ønsker noget fælles, der kan bruge, når f.eks.
pressen skal kontaktes.
Vibeke: vi har fået midler til kommunikation. Her
kunne Krocketspillets Dag være en indsats, hvor vi
kunne lave noget presseomtale mv. Og vores kommunikationsmedarbejder ved alt om, hvordan man
arbejder med pressen.
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Nyt fra landsdelsforeningerne:
 Har der været
fremgang eller tilbagegang?
 Hvordan er arbejdet
gået i 2017, og
hvilke nye ting har I
sat i gang?
 Hvilke nye initiativer har I planer om
I 2018?
Danmarksmesterskaber –
herunder evaluering
De landsdele, der har haft
deltagere med på
DM´erne, må gerne medbringe ris/ros

Se tilbagemeldingerne her

Herluf Rasmussen, Storstrømmen: V/aftenfesten:
Storstrømmen opfordrer til, at folk sidder blandede
og ikke landsdelsvis. Gerne nytænkning v/musik til
aftenfesten.
Kaj Kristensen: Vi vil have det med i overvejelserne,
når vi skal til at planlægge næste års DM for hold.
I hvert fald i 2018 kan I opleve harmonikaspillerne
igen, og så kan vi se, om der skal findes nyt fra
2019.
DM for par:
Kern Christensen nævnte sagen med Hans Thomsen,
Ulbjerg krocket, DGI Midtjylland, der er utilfreds med
puljeinddelingen. Der har været en hel del
korrespondance fra ham – både til DGI´s Hovedbestyrelse, direktør og andre personer i DGI.
Dorte Johansen: Vi beklager selvfølgelig, at vi ikke fik
oplyst, hvordan finalerne ville blive spillet. Det er
selvfølgelig taget til efterretning, hvilket Hans er gjort
opmærksom på.

Side 3

Men for at folk fik mest muligt ud af det og fik flere
kampe, valgte vi den måde. Vi kan ikke være bekendt, at folk kun skal spille 3 kampe. Mange er kørt
langt, de skal måske have en overnatning mv.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: Hold endelig fast i
den måde, I her har gjort det på. Jeg talte med
mange deltagere under DM´et, og der var kun ros.
Kern Christensen: Det skal være samme måde, puljerne bliver lagt på år efter år.
Dorte Johansen: Vi ved jo ikke, hvor mange der tilmelder sig og kan derfor ikke lægge os fast på en bestemt model. Så antal tilmeldte afgør, hvordan spillet
bliver tilrettelagt.
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Kurser og arrangementer
2018

Dorte Johansen: K3 på Fyn – vil gerne have, at
landsplan udbyder K4 i 2018.
Det er svært for regionerne at samle nok deltagere til
at afholde et K1. Sig til, hvis I har kendskab til nogen, der gerne vil på et K1-kursus.
Instruktørkursus afholdes i Herlufmagle-hallen, indbydelse udsendes senere.
Fyn vil afholde K1 og landsplan udbyder K4 – også på
Fyn.
Se aktivitetsplanen her.
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Indkomne forslag

Stemmetællere: Peder Aagaard, Vestjylland og
Ingrid Tidemann, Nordsjælland.
Indkomne forslag:
Koordineringsgruppen for krocket:
Et reglement for hver af de 3 DM´er
Vestjylland – 2 forslag:
 Pris for deltagelse i DM for hold
 Reservespiller ved DM for hold
Midtjylland: Reservespiller
----------------------Vestjylland: Pris for deltagelse:
Kan man købe en grundpakke og så tilkøbe diverse
forplejning? Det ønskes der en drøftelse af.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: Os der kommer
Østfra har ret store udgifter. Hvis vi kommer dertil,
hvor man kan vælge, fravælge mv., så giver vi køb
på det sociale. Vi har aldrig i Storstrømmen hørt, at
folk klager over prisen.

Side 4

Vildbjerg er et perfekt sted at være. Det findes ikke
bedre. Hvis vi afholder det i Nykøbing Falster, hvor vi
har alle faciliteterne – kommer I så???
Så er det jo os, der kommer billigere afsted, og deltagerne vestfra betaler mere!
Dorte Johansen: I har alle mulighed for at byde ind
som værter, og så kan I jo undersøge, om I kan udbyde det billigere.
Stinne Johansen: Det er et rigtig godt stævne, og alt
fungerer godt. Men vi skal kigge på, hvorfor der er
flere hold, der ikke deltager.
Hans Peter Petersen, Vestjylland: Vi vil bare gerne
drøfte det. Og det har vi gjort nu. Vi har fået nogle
synspunkter, som vi kan gå videre med.
Og det var det, der var meningen med vores forslag.
(afstemning ikke foretaget)
Vestjylland & Midtjylland v/reservespiller:
Bliver en skadet, skal hele holdet så trække sig? Må
man tage en reservespiller med?
Kan man indsætte reservespiller en af dagene?
Koordineringsgruppen:
Hvis der opstår sygdom på dagen, er det tilladt at
indsætte reserve. Må selvfølgelig ikke være højere
rangerende. Og der er så tale om en navneændring.
Hvis man skal have en reservespiller med, så skal der
betales deltagergebyr på lige fod med alle andre deltagere. Sjællænderne er jo nødt til at have en reserve med fra start. Og det er jo en merudgift for
dem.
Hans Peter Petersen, Vestjylland: Kan reserver tillades, og så kan klubberne afgøre, om de vil benytte
sig af det?
Erik Jensen, Storstrømmen: Det er en skævvridning –
dem fra nærområdet kan stille med reserver uden
merudgift, og Sjællænderne betaler dyrt herfor.
Forslag sendt til afstemning ved håndsoprækning:
Må man indsætte en reservespiller, hvis man på forhånd ved, man ikke kan spille den ene eller anden
dag?
6 stemte for
14 stemte imod
Forslaget blev ikke vedtaget.

Side 5

Koordineringsgruppens forslag: Et reglement
for hver af de 3 DM´er:
”Hjemlige turnering” ændres til ”landsdelsturnering” i
alle 3 reglementer.
Forslag sendt til afstemning ved håndsoprækning:
Blev enstemmigt vedtaget med:
23 for
0 imod
1 blank
Reglementet lægges på hjemmesiden og kan også
ses her.
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DGI Krockets handlingsplan 2018

Kaj gennemgik planen – kan ses her!
Ingen kommentarer hertil.
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Generelle informationer

Kaj Kristensen:
Gruppen havde været til møde med DGI Vestjylland
omkring den nye struktur i krocket, som bliver gældende fra 1. januar 2018, og som Vibeke orienterede
os om fredag aften.
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Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 2 år
På valg er:
Kaj Kristensen (modtager
genvalg)
Kirsten Pilgaard (modtager
genvalg)
Valg af 1 suppleant for 1 år
Kandidater, der opstiller,
skal være forespurgt og
indforstået med opstillingen!

Kandidater til Koordineringsgruppen:
Kaj Kristensen
Kirsten Pilgaard
Kristian Jakobsen, DGI Sydvest
Modtog antal stemmer:
Kirsten: 24
Kaj: 12
Christian: 12
To sidstnævnte afgjort ved lodtrækning med accept
fra forsamlingen.
Christian Jakobsen blev trukket.
Kandidater til suppleantposten:
Grethe Buus Poulsen, DGI Midtjylland
Finn Kolbe, DGI Midt- og Vestsjælland
Modtog antal stemmer:
Grethe: 12
Finn: 12
Afgjort ved lodtrækning med accept fra forsamlingen.
Finn Kolbe blev trukket.

Side 6
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Eventuelt

Der var forespørgsel på leverandør af krocketkugler.
Christian Jakobsen undersøger og udsender oversigt
over leverandører til krockets formænd/kontaktpersoner i landsdelene.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen:
Tillykke med valgene.
Og Kaj, en meget stor tak til dig for det kæmpe arbejde, du har gjort for krocket gennem årene.

12

Afslutning

For referat: Birgitte Drews

Side 7

Arvid Mærsk takkede forsamlingen for et par gode
dage, og vi afsluttede med en sang.

