Vingsted den 19 marts 2018

Referat af møde i Idrætsledelsen for krocket
Mandag den 19. marts 2018 kl. 10.30 – 16.00
Mødet afholdes i:
Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingstedskovvej 2, 7182 Bredsten
Deltagere i mødet:
Dorte Johansen, Kirsten Pilgaard, Christian Jacobsen, Vibeke Krog Bro.
Maria Bugge deltog efter frokost.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra møde den 20. januar 2018
Referat fra isdste møde godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser
Dagsorden godkendt.
3. Siden sidst
Midtvejsmødet er nu fastsat til 26-27 oktober i DGI-huset Vejle
Kirsten har været instruktør på instruktørkursus i Herlufmagle med 9 deltager, med masser af
gode evalueringer.
Christian har været på insruktørkursus i Herlufmagle.
Vibeke er på rundtur i landsdelsforeningerne.
Vibeke er også blevet kontaktet af en foreningskonsulent i Varde kommune for at lave et netværk
for krocket i Varde kommune.
4. Kommissorium og Budget
Kommissorium er gennemgået og kommenteret.
5. DM´er
Vibeke laver indbydelser til DMérne jævnfør materiale fra os.
6. Krocketsdag og hjemmesiden ved Maria og Kirsten
Der bliver lavet noget materiale til Krocketsdag, der kan bestilles hos Vibeke, ligeledes laves en
fælles pressemeddelse, som kan bruges til lokalaviserne.
Vi har snakket med Maria om hvilke ønsker vi har til hjemmesiden og der arbejdes på at den
bliver mere brugervenlig og kan presenterestil Midtvejsmødet.
Der arbejdes også på at få lavet en Facebookside.
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7. Brug af suppleant i idrætsledelsen ved Christian
Christian forespurgte om vi skulle tilbyde suppleanten komme med til møder, hvilket vi
debaterede lidt og blev enige om at det skulle vi ikke, da det vil påvirke økonomisk. Men
supplanten vil få tilsendt referatet.
8. Eventuelt
Intet under eventuelt.
9. Godkendelse af referat fra dagens møde
Referatet blev læst op og godkendt.
Referent
Dorte Johansen
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