Dagsorden fra Udvalgsmøde – Idrætsledelsen Krocket
Dag og tid:

Lørdag d. 19. januar 2019 kl. 10.00

Sted:
Praktik:

DGI Huset Vejle
Mødeleder: Kirsten Pilgaard
Referent: Michelle Knudsen
DGI Krocket Idrætsledelsen samt Michelle Knudsen, DGI Vestjylland.
Dagsorden:

Deltagere:
Tidsangivelse:
1.
Godkendelse af
dagsorden

Indstilling/referat

Kan dagsordenen fra sidste møde godkendes?

Ansvarlig
Alle

Kirsten byder velkommen.
Særligt velkommen til Michael, som er trådt ind som suppleant,
mens Finn er forhindret.

Beslutning
2.
Siden sidst

Ingen tilføjelser. Dagsordenen godkendes.
Er der sket noget siden sidste møde?

Indstilling/
Referat

Kirsten: Der været årsmøde i DGI, hvor vi fik ny formand.

Alle

Christian: Vi har i Sydvest taget kontakt til den nye formand
ang. at anvende bannere med andet en ”de kendte sportsgrene”.
Charlotte ville notere sig dette og tage det med videre.
Beslutning
3. Konstituering
og opgavefordeling
Indstilling/referat

Idrætsledelsen skal konstituere sig og fordele opgaver.
Følgende poster skal fordeles: Formand, næstformand og sekretær/referent
Christian foreslår Kirsten som formand. Michael og Dorte tilslutter sig.
Kirsten foreslår Christian som næstformand. Michael og Dorte
tilslutter sig.

Beslutning

Opgavefordeling:
Christian bliver igen ansvarlig for DM.
Kirsten & Finn/Michael er står for andre arrangementer (kurser,
krocketsportens dag mv.)
Kirsten er valgt som formand.
Christian er valgt som næstformand
Der vælges ikke nogen sekretær/referent. Bestyrelsesmedlemmerne i idrætsledelsen beslutter, at det går på omgang med at
være referent.
Opgaverne fordeles således:

Kirsten

Christian er ansvarlig for DM.
Kirsten, Michael/Finn er ansvarlige for diverse andre arrangementer såsom kurser, krocketsportens dag mv.
4. Evaluering af
midtvejsmøde +
fastsættelse af
næste møde
Indstilling/referat

Midtvejsmødet evalueres og ny dato fastsættes

Kirsten

Michelle: Nogle landsdele havde svært ved at nå, at få afleveret
budgetter inden tidsfristen. Derfor foreslås det, at midtvejsmødet
afholdes på nogenlunde samme tidspunkt som i 2018.
Michelle: Midtjylland har givet udtryk for, at man ønsker en
dagsorden, der indbyder til mere debat og diskussion. Vi havde
nok forventet, at der var ville være mere debat omkring kommissorium og budgetretningslinjer, end hvad realiteten var.
Idrætsledelsen tilslutter sig dette.
Christian: For at komme imødekomme dette, kan vi måske hente
inspiration fra Sydvest. Her har vi til årsmøde, fundet et emne,
som skal diskuteres. Emnet udsendes på forhånd til deltagerne.
Michelle: Det er vigtigt, at vi får nye emner på banen, så det
ikke bliver de samme emner hvert år. Jeg kan høre, at flere af
emnerne er gengangere.
Michael: Overvej opbygningen af dagsordenen. Få det nyeste ind
først i dagsordenen og formaliteterne til sidst.
Dette tages til efterretning.
Dorte: Kunne det være en ide med en oplægsholder?
Flere i idrætsledelsen tilslutter sig ideen.
Christian: Skal der være flere drikkevarer inkluderet i prisen?
Idrætsledelsen beslutter, at der er tilstrækkeligt inkluderet i prisen.
Michelle: Overvej andre muligheder for lokaler, for at nedbringe
udgifter, så flere af de enkelte landsdele har mulighed for at få
deltagere med. Kirsten foreslår Vejen idrætscenter.

Beslutning

5. Økonomi Budget
Indstilling/referat

Der skal være mere indhold og bedre debatemner til midtvejsmøde.
Der overvejes muligheder for oplægsholder og andre lokaler.
Næste midtvejsmøde fastsættes til: 25.-26. oktober 2019.

Økonomi 2018 og 2019
Michelle fortæller kort om budgettets opbygning for 2018, samt
hvordan det bliver fremadrettet i 2019. Der bliver fortsat lavet
ændringer, da nogle poster er konteret forkert. Fremadrettet
sendes månedlige oversigter til idrætsledens medlemmer.
Michelle orienterer om budgettet for 2019. Der er afsat 13.620,til drift af idrætsledelse.
Dorte: Hvis nogle landsdele har underskud, skal de andre lands-
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Kirsten

dele så dække deres underskud?
Michelle: Som udgangspunkt, så skal de. Vi har et fælles lukket
budget. Dog skal alle landsdele budgettere med overskud. Det
eventuelle underskud, der så må blive, f.eks. pga. for få tilmeldinger, aflysninger af arrangementer osv. som ikke nødvendigvis
kan forudsiges, er noget af det, det samlede overskud kan hjælpe med at dække. Det kan ikke være retfærdigt, hvis nogle
landsdele byder ind med flere tusinde kroner, hvor andre byder
ind med stort underskud.
Dorte: Da vi var under Vingsted fik vi et bookingnummer til broen? Kan der laves en aftale?
Michelle undersøger nærmere.
Michelle: Jeg synes, vi skal overveje mulighederne i forhold til
mødelokaler, da det er dyrt at holde møde i DGI-huset i Vejle.
Jeg foreslår at holde møderne i Ulfborg eller anden landsdelsforening, hvor vi kan låne lokalerne gratis.
Michael på vegne af Finn: Vil gerne lægge møder på Fyn fremadrettet.
Idrætsledelsen er enige om, at møderne skal afholdes der, hvor
udgifterne kan holdes længst nede, både i forhold til lokaler, forplejning og kørsel.
Christian: Skal idrætsledelsens arrangementer stige i pris?
Michael: Priserne er høje nok i forvejen. Jeg mener, ikke der skal
stige i pris.
Michelle: Vi bør først og fremmest ud og lave nogle bedre aftaler
blandt andet i forhold til DM, midtvejsmøde, mødeaktiviteter
mv., og se om vi kan holde udgifterne nede.

Beslutning

Michael: Hvad bliver der brugt på præmier? For folk ønsker noget andet.
Michelle: Det var et af punkterne på midtvejsmødet. Her var der
ikke de store forslag til ændringer, som forsamlingen kunne blive
enige om. Der blev foreslået en kasket eller vase.
Dorte: Vi bør ikke ændre noget i år på baggrund af beslutningen
til midtvejsmødet.
Dette er idrætsledelsen enige om.
Idrætsledelsen beslutter at undersøge alternativer til mødelokaler for at holde udgifterne, så vi undgår at skulle hæve priserne
på arrangementerne.
Der besluttes, at der på nuværende tidspunkt ikke ændres i
præmierne til DM.

6.
Nyt tøj til
idrætsledelsen

Skal idrætsledelsen have nyt tøj?

Indstilling/referat

Da der er kommet nye medlemmer til idrætsledelsen, skal disse
have noget DGI Krocket-tøj.

Kirsten

Idrætsledelsen ønsker en cardigan eller jakke til de koldere dage. Michelle undersøger og sender nogle muligheder.
Beslutning
7. Årets DM’er

Kirsten
Planlægning af årets DM’er
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Indstilling/referat

Michael: Skal der indføres, at der skal være dommer til DMfinaler?
Dorte: Man er selv ansvarlig for at være dommer på banen.
Kirsten: Hvornår skal dommeren gribe ind?
Michael: Det kan være svært selv at være dommer, fordi man
ikke kan se alt, hvad der sker på banen.
Kirsten: Skal det være alle finaler? Gør vi det i én finale, skal vi
gøre det i alle DM-finaler. (Enkeltmand, par og hold)
Dorte: Må man dømme en kamp, hvor der er spillere fra egen
landsdel.
Michael: Som udgangspunkt er det pga. idrætsledelsens struktur
muligt ikke at komme til at dømme spillere fra egen landsdel.
Man bør dog kunne dømme upartisk. Jeg ved det kommer med
som forslag til næste midtvejsmøde.
Dorte: Det kan blive problematisk i forhold til DM for hold, da det
ikke fra start nødvendigvis kan ses hvilken kamp, der er finalekamp.
Michelle: Jeg har talt med Villy fra Spjald ang. afholdelse af DM.
Villy går muligvis af som formand næste år, og de er meget få
spillere tilbage. Derfor er han i tvivl om, hvorvidt der er en lokal
krocketklub, der kan være ansvarlige for DM i 2020. Jeg har talt
med Villy om, at det kan være en mulighed at en anden nærliggende klub ønskede at være behjælpelige.
Michael: Bør vi holde det et sted, hvor der ikke er en lokal klub?
Michelle: Det kan vi godt. Men det kræver, at der er nogle frivillige evt. fra et lokalt landsdelsudvalg eller anden nærliggende
klub, der vil hjælpe til.
Michael: Til vores møde fik vi fra halbestyreren af vide, at DM i
Ramløse var dårligt arrangeret og at samarbejdet med idrætsledelsen ikke havde fungeret optimalt.
Kirsten og Dorte: Vi er klar over det, og tager det til efterretning
næste år. Vi har erkendt, at vi har lavet nogle fejl, som skal rettes op, så samarbejdet kan forbedres til i år. Når man byder ind
på et DM, så er det frivilligt det arbejde, der lægges i det. Der
kan man ikke forvente at få dækket kost til alle de frivillige.
Indbydelserne udsendes til landsdelsformanden, som sender indbydelsen videre til de kvalificerede deltagere.
Besøg af klubber:
Michael besøger Tune
Christian besøger Ørnhøj og Vildbjerg
Besøgene skal finde sted inden slutningen af marts måned.

Beslutning

Det besluttes at et muligt emne til midtvejsmøde kan være
dommere i DM-finaler.
Opgaverne i forbindelse med DM fordeles.

8. Idrætsledelsens tilstedeværelse ved DM
samt brug af
suppleanter
Side 4

Skal hele idrætsledelsen være til stede ved DM?
Hvad gør vi, hvis et medlem af idrætsledelsen selv skal spille?
Når der i 2020 er valgt personlige suppleanter, kan de så hjælpe
til DM?

Christian

Indstilling/referat

Beslutning

9. Ændring af
image

Indstilling/referat

Christian: Hele idrætsledelsen bør deltage. Det er vigtigt, at vi er
til stede ved arrangementerne.
Dorte: Der har altid været repræsentanter fra idrætsledelsen.
Som udgangspunkt har alle deltaget, med mindre man selv skal
spille.
Christian: Når vi nu får valgt en personlig suppleant næste år, er
der så mulighed for at disse suppleanter kan hjælpe til ved DM?
Dorte: En mulighed er at lave en regel om, at skal man selv spille, så er man selv ansvarlig for at finde en afløser og at suppleanterne spørges først.
Idrætsledelsen tilslutter sig Dortes forslag.
Michael: Skal man overveje at ændre idrætsledelsen fra 3-5 personer?
Dorte: Det kan blive svært med et stramt budget. Dette vil give
flere møde- og kørselsudgifter.
Kirsten: Der er ikke nødvendigvis nok arbejde til det.
Christian: Der er både fordele og ulemper ved det. Der er flere til
at hjælpe, men det kan blive dyre rent udgiftsmæssigt.
Dorte: Det er også en mulighed at lave underudvalg, hvis det er
fordi vi mangler hjælp til arbejdsopgaver.
Michelle: Det bliver for stor en idrætsledelse, hvis der både skal
være 5 i idrætsledelsen samt personlige suppleanter til alle.
Idrætsledelsen deltager som udgangspunkt altid til DM. Er man
forhindret i at deltage spørges (efter 2020) en af de tre personlige suppleanter. Man er altid selv ansvarlig for at finde en afløser,
hvis man er forhindret.
Der skal udarbejdes en arbejdsbeskrivelse/forventningsafstemning for valgte suppleanter.
Bør vi ændre navnene på rækkerne for at være mere synlige og
genkendelige for den yngre målgruppe?
(Ide fra DGI Sydvest Krocket)
Christian: Vi ønsker at få flere og gerne yngre spillere til at spille
krocket. En måde at fange nye spillere på, kunne være at ændre
navnene på rækkerne, da det skaber genkendelig fra andre
sportsgrene.
Michelle: En god måde at skabe genkendelighed på, men er i
tvivl om, hvorvidt det vil give nye medlemmer. Det skal ikke stå
som det eneste tiltag.
Dorte: Hvilken aldersgruppe taler vi om?
Christian: Primært folkeskolebørn.
Michael: Det er svært at få fat i den aldersgruppe der hedder 2029. Der er også en problematik i forhold til at få banefaciliteter til
rådighed uden for arbejdstider, som jo er nødvendigt for at få de
nye krocketspillere med.
Forslag til navneændring:
Liga (M1)
Division (M2)
2. division (A1)
3. division (A2)
Serie 1 (B1)
Serie 2 (B2)
Serie 3 (C1)
Serie 4 (C2)
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Christian

Beslutning

Alle medlemmer af idrætsledelsen vil fremvise forslag til navneændring på rækkerne i deres respektive landsdel og forhøre sig
der.
Hvis der er interesse herfor, skal dette diskuteres og evt. vedtages på et midtvejsmøde.

10. Ansøgning
om visionsidræt
Indstilling/referat

DGI Petanque er blevet optaget som en visionsidræt. Bør vi også
søge på krocket’s vegne?
Brev udsendt fra DGI Petanque ang. optagelse som visionsidræt,
kan læses her: DGI’s vision
Michelle: Hvad vil du gerne opnå med at blive visionsidræt? Er
det for synligheden?
Christian: Ja, det er det.
Kirsten: Der kan være et problem, nu når vi ikke har et specialforbud vi ikke kan gå sammen med.
Michelle undersøger, hvilke krav der er for at blive en visionsidræt og vender tilbage til idrætsledelsen.

Christian

Her kan I læse Petanques indstilling til visionsgruppen:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/94725387-001
Rune Risgaard som er ansvarlig for DGI Petanque fortæller, at
den aftale der er indgået kun har betydning for at de må markedsføre sig som en bevæg dig for livet idræt. Det har ingen
økonomiske fordele. Vi skal være opmærksomme på, at det
kræver et stort stykke arbejde.
Rune kunne ikke svare på, om det var et krav, at der skulle være
et specialforbund tilknyttet. Michelle kontakter visionsgruppen
for at høre nærmere.
Beslutning
12. Evt.
Indstilling/referat

Idrætsledelsen er enige om, at vi så vidt muligt skal ansøge om
at blive en visionsidræt.
Alle
Michelle: Hvis I har noget indhold til vores facebook-side, vil jeg
gerne have det tilsendt.
Kirsten: Vi har endeligt fået overflyttet landshjemmesiden til
mig.
Der blev talt om landshjemmesiden fremtid, i forhold til at have
to kanaler ud. Bør der kun være en DGI Krocket-hjemmeside
fremadrettet?
Regelfortolkningen har videresendt et ønske fra en spiller om
ændring af reglerne til idrætsledelsen. Ønsket går på at fjerne §4
stk. 2 samt at tilrette §4 stk. 3 og §5 stk. 6.
Idrætsledens gennemgår begrundelserne for ønsket om ændringerne og beslutter, at der på nuværende tidspunkt ikke er belæg
for ændring af reglerne.
Christian: I sydvest forsøger vi at lave et pilotprojekt, så C2-C1
er for begyndere og let øvede. Det betyder, at når man er rykket
op i B2, så kan man ikke rykke ned igen. Det er for at undgå, at
skræmme nye spillere væk, hvis de skal spille mod nogle garvede spillere. I C2-C1 skal man desuden i den hjemlige turnering
have mulighed for at tage en coach med, og have mulighed for
at tage time out. Til finalestævner/turneringer er det ikke muligt
at bruge coach. Dette gælder kun par-turnering. Dette er også
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en mulighed for at få de nye i gang med at spille turnering tidligere.
Michael: Vi har løst det hos os ved at gå sammen med nye spillere de første 10 gange.
Christian: Jf. budgetvejledningerne, skal instruktørerne så have
det fastsatte beløb?
Michelle: Man har altid mulighed for at tilbyde sin hjælp frivilligt.
Reglerne hedder sig blot, at beløbet ikke må være højere end det
fastsatte.
Beslutning

Idrætsledelsen beslutter ikke at foretage rettelser i reglerne på
baggrund af henvendelse.

13. Næste møde
Indstilling/referat

Fastsættelse af dato for næste møde

Beslutning

Næste møde fastsættes til fredag d. 26. juli kl. 18.00 til spisning.
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Kirsten

