Udvalgsmøde den 11. april 2018, kl. 18.30, Nørremarksvej 225, 6800 Varde
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: CJ: Christian Jacobsen, AJ: Aase Jacobsen, FR: Frede Rasmussen, GO: Gert Ovesen, SH: Steen S. Hansen, GA:
Gunnar Andersen, KJ: Kim Jensen, KR: Kurt R. Kristiansen
Afbud: RS: Robert Sørensen
Referent: KR
Kaffe/brød: KR
Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Godkendelse af sidste referat

Referat
OK

Ansvarlig
KR

2

Nye punkter til dagsorden

13 Økonomi

CJ

3

Godkendelse af dagsorden

Ok

CJ

4

Kurser (udvalgsmedlemmer)

GO

5

Præmier (alle DGI-stævner)
Hvad skal vi bruge til præmier / priser?

CJ, K1 og K2 til efteråret. Skal vi sende folk på kursus, hvis instruktørerne ikke bruges?
Vi skal have folk på kursus i STAP snarest, Robert,
Steen. FR kontakter Vibeke for opdatering af Klubformænd, adresselister
Fremviste pokal, er det det vi bruger fremover.
Det skal medtages på formandsmødet, derefter beslutning.
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CJ

6

Instruktørsamling (Gert)
Tilbud er vedhæftet.

7

Tilmeldingsprocedure til DGI-stævner – forenkles.

8

Invitationer (Kurt)

9

Ros/ris-møde 2019.
Hvor, torsdag uge 8, økonomi

10

Tovholder på ”Yngre spillere” (Kim)

Side 2

Der er udarbejdet et forslag fra Gert. Vi har kontaktet Vibeke angående vores instruktører, forslaget er
sendt til formændene, men instruktørerne har ikke
modtaget mailen. Herefter håber vi at der kommer
respons, efterspørgsel efter instruktører. FR lægger
forslaget på hjemmesiden som pdf fil. Vibeke ønsker
tlf.nr. på instruktører, Gert informerer Vibeke
Det tages op på formandsmødet. CJ kontakter Vibeke angående strandstævne, om tilmeldingen kan
forenkles.
Se mail fra Kurt den 25. marts. CJ Vibeke skal ikke
bruge budget/regnskab inden til efteråret, da vi i
2018 er dækket ind fra SydVest.
Skal det fortsat være i Darum ?? Skal der være betaling pr. person (medtages på formandsmødet), reduktion af deltagere fra hver klub, måske tre. Der
var sidste år ca. 18 ledige pladser.
CJ undersøger priser på forskellige steder.
Kim har mailet til Vibeke angående DGI’s målgruppe, DGI betragter målgruppen som ældre spillere.
Det må forventes at det bliver et langt og sejt træk.
Der er arrangeret Krocketsportens dag den 16. juni
og DR Sporten vil muligvis lave et indslag. Der er udarbejdet en plakat, der skal bruges i forbindelse med

GO

CJ

KR

CJ

KJ

11

Formandsmøde
 Hvem gør hvad?
o Dagsorden
 Info ang. Vestjylland
 Indberetning af arrangementer
 Økonomi fra 2019
 ”Kend din kølle” (Gert)
 Tilmelding til turneringer

12

Ny forretningsorden (evt udsættes)

13

Økonomi

14

Evt.

Punkter til næste møde
Side 3

Krocketsportens dag den 16. juni.
CJ, Deadline for tilmelding skrives på dagsorden som CJ
sendes til Vibeke.
CJ kontakter Vibeke for information angående
Strandstævne til formandsmødet.
CJ Husk, er der ændringer på holdet at få spillernavnene tilrettet i holdturneringen.

CJ vores forretningsorden er skrevet i 96, den kunne
måske trænge til en gennemgang. Forretningsordenen bedes gennemlæst og forslag sendes inden 16.
maj til CJ eller SH, som laver et udkast, der behandles senere.
Er drøftet under flere punkter. Der lægges op til at
Robert følger krocket-økonomien i forhold til StorDGI.
AJ, der er lavet specielle puljer med C1 – 4 hold pr
pulje, idet der kun er 7 tilmeldte hold i C1.
I C2 er der kun tilmeldt ét hold. Derfor spiller dette
hold med i C1 (8 hold i alt), men er automatisk videre til DM, når turneringen er spillet.
Næste møde: onsdag 15. august på Fanø.

CJ

Side 4

