Dagsorden til møde den 26. februar 2018
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Nørremarksvej 225 6800 Varde
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Aase Jacobsen (AaJ), Steen Søndergaard Hansen (SH), Gunnar Andersen (GA), Kurt
Rotvig Kristiansen(KRK), Gert Ovesen (GO), Robert Sørensen(RS), Frede Rasmussen (FR), Kim Jensen (KJ)
Afbud: Ingen
Referent: KRK
Referat nr. 124
Pkt.nr.
Punkt-indhold
Referat
1
Gennemgang af DGI-strategi
Vibeke gav en grundig og overbevisende gennemgang af
v/Vibeke Krog Bro fra DGI Vestjylland grundene for den nye strategi i DGI, heri at krocket flyttes til
DGIVest.
2
Konstituering af udvalget
Formand: CJ, næstformand: SH, referent: KRK/AaJ
3
Godkendelse af sidste referat
FR Fejlberegning i resultatsberegning er for længst rettet
4
Godkendelse af dagsorden
Ok
5
Opgavefordeling/arbejdsplan
Hold: CJ/AaJ/FR/RS. Par: SH/KJ. Enkeltmands: KRK/RS/GO.
Strandstævne: GA/KRK. Activ krocket Egon/Vibeke. Kurser:
GO. Regeludvalg i Sydvest er udgået. Hjemmesiden: FR.
6
DGI ”skyen” (Dropbox)
Vibeke, vi kan få et grupperum i Dropbox til indbydelser og
deslige. CJ vi arbejder videre med emnet senere
7
Evaluering Ros/ris møde
CJ, mødet gik fint, man diskuterede valgproceduren, den var
annonceret forkert. CJ, der var uoverensstemmelse mellem
DGI Sydvest | Degnevej 16 | 6705 Esbjerg Ø | Tlf. 7940 4450 | CVR: 29479119 | sydvest@dgi.dk | www.dgi.dk/sydvest

Ansvarlig
Vibeke

Alle
Alle
alle
Jævnfør opgavelisten.
Vibeke , CJ
CJ

8

Orientering om økonomi

9

Holdturnering ( 30/4 samt 19/8 )

10

Invitation til Enkeltmands turnering
( 17/6 )
Forretningsorden (oprindelig fra
1996 vedhæftet – bedes være gennemlæst inden mødet)
Hjemmesiden
(udvalget skal være enige med Frede
om dens indhold)
Facebook
(Hvordan og hvor meget skal vi bruge profilen ”Sydvestkrocket”?)
Instruktørsamling i DGI Sydvest.
Fremtidsperspektiv?

11

12
13

14

Side 2

tilmeldte og fremmødte deltagere. GA, var krockets dag annonceret forkert, Vibeke , der arbejdes på noget fælles markedsføring. CJ, Turneringer: Enkeltmands Varde , Par Næsbjerg, Hold Horne.
CJ, os der er turneringsledere skal have stor fokus på udgifterne, der må ikke være arrangementer som indebærer underskud. Budget for 2019 skal være klar til midtvejsmødet.
CJ tilmeldingen er åbnet indtil 05.04. - 30.04 starter holdturneringen og den slutter 19.08
KRK laver invitation og sender til Vibeke. CJ indvitationen ønskes med billeder af yngre mennesker.
CJ foretningsordenen tages op på næste møde, Vibeke fremviser den fra Vestjylland

CJ

CJ
KRK
CJ

FR, findes der et brevhoved man kan linke til, Vibeke nej

CJ er det noget vi skal overveje, gerne gennem DGI. Vibeke
der findes en DGI Facebook side for Krocket.
CJ, vi skal have klubberne til at bruge instruktørerne. GO der
findes pt. 6 registrerede navne, vi skal have instruktørerne
samlet for at drøfte situationen. Det er grundet prisen, at efterspørgslen efter instruktører er for nedadgående. CJ der

CJ

15

16

Side 3

Mødekalender 2018
(Vedhæftet – datoer er forslag)
Hvordan fordeler og arrangerer vi
mødeaktiviteter og -sted?
Evt.

kommer en K1 kursus på Fyn 14. -15. maj. Tages op på næste
møde.
CJ, næste møde onsdag 11. april kl. 18.30 her i fælleshuset.
Kaffe Kurt. Vibeke ønsker en arrangementsoversigt

CJ Jeg håber at vi i udvalget er åbne for emnerne , spørg endelig ind dersom der er ting man ønsker uddybet nærmere.
Herefter tak for god ro og orden.

CJ, KRK

CJ

