Udvalgsmøde den 3. september 2018, Nørremarksvej 225, 6800 Varde. OBS! Kl 18.00 (Spis aftensmad hjemmefra).
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Aase Jacobsen (AJ), Gert Ovesen (GO), Steen S. Hansen (SH), Gunnar Andersen
(GA), Kim Jensen (KJ), Kurt R. Kristiansen (KK), Robert Sørensen (RS), Frede Rasmussen (FR)
Afbud: Ingen
Referent: KK

Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Godkendelse af sidste referat

Referat
Ok

Ansvarlig
CJ

2

Nye punkter til dagsorden

Ingen

CJ

3

Godkendelse af dagsorden

Ok

CJ

4

Siden sidst – runde

CJ har været til møde i DGI Huset i Vejle, for udarbejdelse af budgetter. Der udarbejdes en skabelon
som kan bruges af alle.

CJ

5

Evaluering af
- Strandstævne.
(Kim har ide til næste år.)

GA, ca. 40 spillere mindre end sidste år. Det er her i
Sydvest tilslutningen mangler. Stævnet gik fint.
Spisning på Brøns Kro for hjælpere ved stævnet er
vedtaget til fremtiden.
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GA
CJ
GO

Banesnorene skal gennemgåes inden næste sæson.
KJ, undersøger om han kan finde reflekser til baneafmærkningen.
AJ, der var ingen af hjælperne, som deltog i spisningen i Brøns. Kan vi takke dem for hjælpen på anden
vis ?? Enighed om dette.
CJ, GA har brugt meget tid ift at være turneringsleder for første gang. Dette kan afhjælpes ved at lave
drejebog for alle vores arrangementer/turneringer,
så god viden/erfaringer hurtigt videregives. Den enkelte turneringsleder bliver ansvarlig for ajorføringen.
- Holdfinale.

- Instruktion.

6

Side 2

CJ, Horne var et rigtig godt valg til afholdelse af
holdfinalen. Stævnet gik over al forventning godt.

GO, vi har kørt 2 instruktioner her i sommer: 1 i
Næsbjerg, 1 i Bramming med henholdsvis 33 og 20
deltagere. Arrangementet forsøges igen til næste år,
måske i lidt andre områder og evt. før turneringsstart.
Budget 2019.
CJ, Robert sættes på som fast mand på alt vedrøCJ
Vi har fået indhentet medlemstal fra alle klubber rende økonomi (budget/regnskab). Han har arbejdet
nu. (801 medlemmer). (Christian)
meget med dette. Godt at få en med forstand på

7

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

8

Turneringsreglement Enkeltmands- / Parturnering – ajourføring af bl.a. hhv punkt 5/4 – hvem
rykker op? (Kurt)

9

C2 / Nybegynder-turnering 2019. (Aase)

Side 3

det.
CJ, Grundet mange uafklarede ting vedrørende budgetter indenfor DGI er vi ikke i stand til at udarbejde
et budget på nuværende tidspunkt. Vi forsøger at
lave det snarest efter midtvejsmødet. Næste møde
sat til 31/10-18.
Der sendes mail til alle klubber med orientering
desangående (sendt 5/9-18).
KJ, Ca. halvdelen af klubberne har fulgt op på arrangementet. Der var ringe respons på arrangementet.
Kan vi selv skabe et bedre arrangement. GO spørger
ind til lignende arrangementer.?
(Oversigt over indsats i Sydvest udsendt 5/9-18 til
udvalget.)
KK, reglerne rettes til angående at stævnet afvikles
på en dag. KK tilretter reglerne i enkeltmands og SH
i parturnering.
CJ, KK og SH kommer med udspil på mail, hvor vi kan
kommentere og med nyt regelsæt til næste møde.
AJ, har en plan for nybegyndende par, med hjælp fra AJ
en coach. AJ, sender forslaget videre til os andre.
Tages med på næste møde.
Desuden er Birgit fra Tjæreborg kommet med forslag om at afholde turnering for par over flere uger

10
11

Ny forretningsorden.
Kun tilbagemelding fra Frede.
Stamdata – registrering af spillere? (Kim)

12

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

13

Midtvejsmøde den 26.-27. oktober i Vejle.
- Hvem deltager fra Sydvest? (Christian er automatisk med gennem Idrætsledelsen.)
- Punkter til dagsorden fra Sydvest?
- Spørgsmål til Ulfborg?

14

Skal vi have et oplægspunkt til Ros-ris-mødet?
For eksempel om pointstyring.

Side 4

ligesom holdturneringen. Hun indbydes til næste
møde for at fortælle om sine tanker. (Mail-invitation
sendt 5/9).
CJ, Gentages på næste møde.
KJ, Kan vi lave et system, hvor vi kan fange spillernes
niveau nogle år tilbage?
FR, Det er meget omfattende – så ikke for nuværende.
CJ, Skal vi indkalde ham for at få en nærmere orientering på næste møde?
Ja en god ide, som første punkt på næste møde.
(Mail-invitation sendt 5/9)
CJ, hvem deltager her fra sydvest, vi har 3 stemmer. CJ
RS, GO, SH, FR deltager. Der kommer mere info om
mødet. CJ tilmelder til enkeltværelser.
SH laver årsberetningen (sidste års beretning sendes
til SH – gjort 5/9).
Har vi spørgsmål og punkter, som vi ønsker behandlet på mødet, send det til CJ.
CJ, AJ, læg hovedet i blød om der er emner vi kunne
tage op. Medtages på næste møde.
CJ, skal vi invitere Michelle til Ros/ris mødet som
ordstyrer. Ja. (Mail-invitation sendt 5/9)

15

Side 5

Evt.

Næste møde 31/10 her KL 17.30.

Punkter til næste møde

Oplæg/inspiration fra Birgit og Kristian.
Budget 2019.
Ros/ris-mødet den 21/2 i Helle Hallen.

