Referat fra møde i idrætsledelsen for krocket
Dag og tid:
Sted:
Praktik:

Tidsangivelse:

Fredag d. 13. september 2019 kl. 17.00-22.00
Vildbjerg Sports- & Kulturcenter
Mødeleder: Kirsten Pilgaard
Referent: Michelle Knudsen
Forplejning: Der serveres aftensmad forud for mødet.
Idrætsledelsen i krocket: Kirsten Pilgaard, Christian Jacobsen, Finn Kolbe &
suppleant Michael Jørgensen.
DGI Vestjylland: Michelle Knudsen
Dagsorden:

1.
Referat

DM for hold 2019
Alt er på plads og klar. Baner, skærme, mv. er på plads.

Deltagere:

Banerne er meget våde, der er store barre pletter uden græs, samt opkridtning til
fodbold. Banerne har ikke stået urørt i 14 dage, som der ellers er aftalen.

Beslutning
2.
Referat

Michelle kommer forbi om lørdagen og tager videoer/billeder fra DM til
markedsføring. Der laves et opslag på facebook om lørdagen, og der vil
efterfølgende laves en kort artikel, samt deling af video.
Idrætsledelsen/Michelle tager kontakt til Vildbjerg Sports- & Kulturcenter i forhold
til standen af banerne. Der ønskes ikke at betale fuld pris for banerne, da disse
ikke er i den stand, som aftalen foreskriver.
DM i 2020
Idrætsledelsen er meget ærgerlige over, at ingen Sjællandske klubber har budt ind
på værtsskab i 2020. Idrætsledelsen havde et ønske om at imødekomme alle
landsdele bedst muligt ved at fordele DM i de forskellige regioner. På baggrund af
manglende ansøgninger, er dette ikke en mulighed. Dette bør drøftes på
midtvejsmødet.
Ansøgning/skriv angående ansøgning om værtsskab til DM i 2021 gennemgås og
tilrettes. Christian tilsender rettet version. I forhold til dette ansøgningsskema
ændres følgende:
-

Evt. særaftaler med klubber for rengøring af klubhuse og strøm frafalder
fremadrettet. Disse aftaler kan ikke længere imødekommes.

Idrætsledelsen fastsætter placering af DM i 2020. Dette offentliggøres ved
midtvejsmødet, hvorefter de klubber, der har ansøgt vil få besked.
Idrætsledelsen vil snarest efter offentliggørelse af DM i 2020 tage kontakt til
klubberne for indhentelse af diverse aftaler og priser. Finn Kolbe er ansvarlig for
enkeltmand, Kirsten Pilgaard er ansvarlig for par og Christian Jacobsen er ansvarlig
for hold.

Beslutning
3.
Referat

Dokument i forhold til aftaler med klubberne vedr. DM gennemgås og revideres.
Idrætsledelsen fastsætter placering af DM i 2020.
Relevante dokumenter hertil gennemgås og revideres.
Ansøgningsskema for DM i 2021 revideres.
Årshjul
Christian fremlægger forslag til årshjul for idrætsledelsen til DM.
Christian fremlægger forslag til årshjul for idrætsledelsen vedr. midtvejsmøde.

Beslutning
4.
Indstilling/refera
t

Christian fremlægger forslag til årshjul for hovedopgaver for idrætsledelsen.
Der besluttes, at der skal laves et samlet årshjul for idrætsledelsen.
Midtvejsmøde
Michelle informerer kort omkring afholdelsessted og diverse praktiske
foranstaltninger.
Gennemgang og fastsættelse af dagsorden samt indhold af diverse punkter hertil.
Diverse dokumenter, som danner grundlag for indhold til dagsordenen gennemgås
og revideres – herunder gennemgang af reglement ved DM. Dette vil blive fremlagt
på midtvejsmødet.
Idrætsledelsen er ansvarlig for at finde dirigent til mødet.

Beslutning
5.
Referat
Beslutning

6.
Referat

På baggrund af gældende kommissorium bør valg af idrætsledelsens
medlemmer samt suppleant for hver enkelt region foretages af de enkelte
regioner. Dette er afklaret inden afholdelse af midtvejsmødet, hvorfor
punkt omkring valg vil være formalia, og derfor ændres til præsentation af
medlemmer af idrætsledelsen samt suppleanter.
Dagsorden for midtvejsmøde fastsættes for nu. Den sendes til endelig godkendelse
hos idrætsledelsen. Udsendes til deltagere efter fristen for tilmelding er overstået.
Fremtidens turneringer
Idrætsledelsen drøfter og reviderer reglementer for turneringer gældende for alle
landsdele, da dette danner grundlag for deltagelse i DM.
Fra januar 2020, kan man som spiller kun deltage i henholdsvis enkeltmands-, parog holdturnering for én klub. Det betyder i praksis, at man kan spille enkeltmand
for én klub, par for en anden klub og hold for en tredje klub. Det er dog IKKE
længere tilladt at deltage i samme turnering (ej heller på tværs af landsdele) for
flere forskellige klubber.
Næste møde
D. 25. oktober i Middelfart.
Michelle deltager om nødvendigt på skype, men har fremsendt alt nødvendigt
materiale vedr. midtvejsmødet på forhånd.
Punkter der bør drøftes:
Kurser og revurdering af indhold/materialer hertil.
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