Udvalgsmøde den 15. august 2018, Fanø
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen CJ, Kim Jensen KJ, Aase Jacobsen AaJ, Gert Ovesen GO, Frede Rasmussen FR, Steen S.
Hansen SH, Gunnar Andersen GA, Robert Sørensen RS, Kurt Kristiansen KK
Afbud: Ingen
Referent:Kurt

Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Godkendelse af sidste referater, 11/4 + 25/4
(Formandsmødet)
Opfølgning:
Kurser (udvalgsmedlemmer)

Referat
11. og 25. april Ok

2

Nye punkter til dagsorden

RS (+ 1 klubmedlem fra Fanø) var på Fyn til K1, ca.
22 deltagere.
SH RS har fået tilsendt kode til STAP, der ikke virker.
Kontakt til Michelle/Vibeke.
CJ har undersøgt priser. Helle Hallen er booked til
ros/ris mødet 21.02.2019. Godkendt
Ingen.

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

4

Siden sidst – runde

CJ Der er købt nye trøjer. Det er efterfølgende et

STAP (Robert, Steen)
Ros/ris-møde 2019.
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Ansvarlig
CJ

5

Evaluering af Formandsmødet.

6

Tilbagemelding på Krocketsportens dag den 16.
juni. (Kim)

7

Instruktion – hvordan går det?

krav, de benyttes til DGI arrangementer.
GO vi har afholdt kurset, Lær din kølle at kende. Det
var et vellykket arrangement i Næsbjerg med 33 deltagere. Vi forsøger igen i Bramming her i efteråret.
Der er nogle som har problemer med at åbne post
fra Michell. (Se punkt 16).
SH Parturneringen gik fint.
FR Er ikke så glad for håndskrevne resultater fra
søndagsstævner. Enten skal der sendes en digital
oversigt eller allerhelst en ksf fil med resultaterne.
CJ Der var en rigtig god dialog mellem udvalget og
CJ
de fremmødte. Der kom mange gode ideer på bordet. Denne stemning må gerne overføres til Ros/Ris
mødet.
Desværre var der ikke den store interesse for arrangementerne afholdt i Sydvest. Det har ikke rigtig givet nye medlemmer/spillere. (Klubber har fået nye
medlemmer, men ikke på baggrund af dette arrangement.)
En del klubber havde ikke noget arrangement.
Fortsættes på næste møde.
Se pkt 4 (CO).

8

Turneringsreglement Enkeltmands- / Parturne-

Reglerne skal ajourføres, således at de er tilpasset

Side 2

ring – ajourføring af bl.a. hhv punkt 5/4 – hvem
rykker op? (Kurt)

nuværende stævneformer. Foresættes på næste
møde.

9

Sidste detaljer.
 Holdfinale den 19. august (Christian).
 Strandstævne den 25. august (Gunnar).

10

Budget 2019.
Vi skal i gang meget snart. Vi mangler stadig tilbagemelding på antal spillere fra Agerbæk, Ansager, Bramming, Hejnsvig, Lunde/Kvong og
Skovlund.

CJ laver holdfinalen færdig snarest. Der ændres på
banefordelingen i Horne.
GA der er færre tilmeldte til Strandstævnet end
sædvanlig. Der er bestilt mad på Brøns Kro til hjælpere til dagens ret eller lign. Der er bestilt vin til vindere samt anden plads. AaJ og CJ hjælper GA på dagen
CJ punktet udsættes til næste møde.
Hvad gør vi med manglende tilbagemeldinger? (Vi
har – efter nærmere kontakt – fået tilbagemelding
fra alle klubber i skrivende stund.)

11

C2 / Nybegynder-turnering 2019. (Aase)

Udsættes

12

Ny forretningsorden.
Kun tilbagemelding fra Frede.

Udsættes

13

Stamdata – registrering af spillere? (Kim)

Udsættes

14

Forslag fra Kristian Hansen (mail fra 10. juni).

Udsættes

Side 3

(Christian)
15

Evt.

Ingen bemærkninger

16

Punkter til næste møde
Næste møde 03. sept., i Varde kl. 18.00

 Budget 2019.
 Tilbagemelding på Krocketsportens dag den 16.
juni. (Kim)
 Turneringsreglement Enkeltmands- / Parturnering – ajourføring af bl.a. hhv punkt 5/4 – hvem
rykker op? (Kurt)
 C2 / Nybegynder-turnering 2019. (Aase)
 Ny forretningsorden.
 Stamdata – registrering af spillere? (Kim)
 Forslag fra Kristian Hansen (mail fra 10. juni).
 Spørgsmål til Ulfborg på Midtvejsmødet. Hvem
deltager?

Side 4

