Nørremarksvej 225 den 11. oktober 2017

Referat fra udvalgsmøde i krocket
Referat nr. 122
Sted:

Nørremarksvej 225 6800 Varde

Tid:

Kl. 18.00

Deltagere:

Kaj Kristensen (KK)
Carl Ejnar Friis Lyngsø (CEFL)
Kurt R. Kristiansen (KRK)
Aase Jacobsen (AJ)
Christian Jacobsen (CJ)
Frede Rasmussen (FR) fraværende
Gert Ovesen (GO)
Gunnar Andersen (GA)
Robert Sørensen (RS)
Steen Hansen (SH)
KRK

Referent:

1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Siden sidst
KK Har været til budgetmøde i Esbjerg, vi venter og ser tiden an angående om der kommer ændringer for os. RS Ikke prioriteret idræt, hvad er det? KK Vi har tidligere været under Vingsted,
hvor vi ender nu vides pt. ikke. FR utilfredshed med DGI hjemmeside, fra både prioriterede og ikke
prioriterede idrætter. DGI kontaktes angående regnefejl i resultastudregning samt opdatering af
adresseændringer.
4. Midtvejsmøde
KK Midtvejsmøde er flyttet en uge til 17. – 18. november. Dersom der er 4 som vil med ring til Anne 79404471. Frede, Christian, Steen, Carl Ejnar overvejer. Der vil på mødet blive orienteret om
forholdene for krocket fremadrettet.
5. Evaluering af Strandstævne
KK Det gik jo lige så godt som det plejer, ca. 160 deltagere. Der er blevet spurgt til om stævnet ikke
kan afvikles om lørdagen, Ja det kan det godt, vi prøver til næste år.
6. Evaluering af holdturnering
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CJ Turneringen blev afviklet fint. Forårets præcisering af navneindberetningerne har haft en effekt,
det gik bedre end tidligere. Finalestævnet i Næsbjerg: Fredes system med at spillerne fik en seddel
med deres kampnummer skulle afprøves, der opstod problemer med at man havde printet kampnumrene ud fra ikke identiske filer, det vil derfor være en fordel om man kan printe på stedet.
Respons på det nye system var positivt.
7. Evaluering DM par og hold
KK Vi prøvede det nye system med kamp nr. både i Tune og Grenå.
DM næste år, Enkeltmands i Skørping ved Rebild, Par Ramløse, Nordsjælland
8. Eventuelt
SH har fået kritik angående hvorfor de laveste rækker altid får de ringeste baner. FR Tilmeldinger
til hold har kører fint, men dårligt i Enkeltmands og Par, skal vi forsøge med et andet system. FR
undersøger om der er andre muligheder.
Næste møde 29.11
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