Udvalgsmøde den 15. november 2018, Nørremarksvej 225, 6800 Varde. OBS! Kl 18.00 (Spis aftensmad hjemmefra).
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
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), Michelle
Knudsen (MK)
Afbud:
Referent: KRK
Brød: Aase/Christian
Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Godkendelse af sidste referat

2

Nye punkter til dagsorden

3

Godkendelse af dagsorden

4

Siden sidst – runde.

Referat
CJ: Tillykke til Frede med 10 års jubilæum i udviklingen af Stævneprogrammet.
OK
GO: Drøftelse af plan for instruktion i 2019. Der skal
nybegyndere prioriteres særligt højt. Tages op på
næste møde.
Ok

Ansvarlig
CJ

GA: Har søgt Skov og Naturstyrelsen til Rømø
Strandstævne 2019, to dage, der tjekkes op på ansøgningen. Turneringsregler rundsendes ifm ajourføring.

GA
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CJ

CJ
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Side 2

AaJ: Vi har købt gaver til hjælpere på Rømø. KRK viderebringer til Horne. GA til Ribe.
CJ: Vi (SH og CJ) har været til DGI Årsmøde i Århus,
hvor vi hørte om et forslag til at gå nye veje ift at få
flere spillere. Desuden har CJ gjort opmærksom på
de ikke-prioriterede idrætter i en mail til den nyvalgte formand, Charlotte Bach. Det blev vel modtaget.
Samarbejde med Michelle / DGI Vestjylland.
CJ: Michelle er her i aften for at få nogle af vores
MK
Se ”Samarbejdet mellem Michelle Knudsen / DGI samarbejdsudfordringer talt igennem.
Vestjylland og DGI Sydvest Krocket.”.
Der er via mail udsendt skema med problematikker.
Kommunikation:
- Send mail til mig, hvis der modtages mail, hvor
links/vedhæftede filer ikke kan åbnes. Videregives til Ros/ris.
- Hvis en invitation til stævner ønskes sendt til andre landsdele, skal det skrives i mailen. Videregives til klubberne ved Ros/ris.
Økonomi:
- RS får fremover opgørelser tilsendt fra MK hver
måned
- Når turneringsopkrævninger ønskes udsendt,
sender RS en mail til Michelle.
- Opfordring til at vi ikke selv har store udlæg, men
får en regning, der kan sendes til MK/DGI, der så

betaler den.
- Der afholdes møde med Ølgod KK vedr fremtidigt
samarbejde om Krocket Camping.
MK: er der ellers problemer så lad mig det vide.
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Side 3

Budget 2019 (Robert).

RS: Det er første gang, vi alle er involveret. Vi har
RS
bevæget os fra et underskud på ca. 17000,- i det
første udkast til et lille overskud. Det er i 2019 barberet helt ind til benet. Vi havde bl.a. ønsket at købe
en stillings/info-skærm til turneringerne, men det er
udsat til 2020. Der er gebyrstigninger i 2019 – 100,pr spiller til alle DGI arrangementer i Sydvest. Desuden egenbetaling for klubberne på 50,- pr deltager
ved Ros/ris-møde.
Tilskuddet til DM for Sydvest-spillere udfases på følgende måde: 2019: 40 % som hidtil. 2020: 20%.
2021 og fremover intet tilskud.
Både gebyrstigning og udfasningen af tilskud er bestemt på Midtvejsmødet.
MK: Der kan købes it udstyr igennem DGI (Skærm),
RS: Kurser til udvalgsmedlemmer i 2019 er sparet
væk. Antal deltagere til midtvejsmøde er nedsat fra
4 til 3 fra Sydvest Krocket.
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Hvad tænkes der om hhv. Birgit og Kristians oplæg om par- og holdturnering?
Arbejdsgruppe nedsættes. Hvem vil være med?
Oplæg skal være klar til 21/2-19. (Alle)
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Ros/Ris møde den 21. februar 2019 i Helle Hallen. Overordnet planlægning.
- Hvem skal vi spørge til ordstyrer? Birthe kan
ikke. Steen og Christian har snakket om et
par stykker.
- På valg: Gert, Steen, Christian og Aase. (Genopstiller alle?)
- Er det forslag til ny par/holdturnering, der
skal være ”årets emne”?
- Andre emner, der skal fremlægges:
o Ny forretningsorden Sydvest.

Side 4

GO: Instruktion for begyndere, der er beregnet 4
stævner i 2019 med ca. 70 deltagere.
CJ: SH og jeg tager til møde med Ølgod vedr Krocket
Camping.
KJ: fint med flere hold i puljerne, eventuelt 7 eller 8.
FR: hvad kan Stap håndtere? En vigtig faktor.
Skal det være muligt for C spillere at bruge lokal
coach? Er der flere muligheder eller større motivation i parturnering for C spillere?
CJ: Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe til at se på
hold- og parturnering?
Arbejdsgruppen: KJ, CJ, Kristian og Birgit
CJ indkalder til møde via mail.
Ordstyrer: CJ retter henvendelse. (Har fået accept)
Valg: AaJ, stiller ikke op til udvalget, øvrige ja.
Vi skal ud i klubberne og efterspørge for suppleanter
Årets emne: ”Udvikling af Hold- og parturnering”
Flere (Andre emner):
- Konsekvens af ny struktur i DGI Krocket.
- Turneringsreglementernes ajourføring/ændringer.
RS: Regnskab 2018 (hvis den er klar).
RS: Budget 2019
CJ: Årsberetning.

CJ
AaJ
CJ

CJ, SH,
KRK, GA

o
o
o
o
o

Tilskud til DM ændres.
Regnskab/Budget
Årsberetninger 2018
Arrangementer 2019
Flere?

Turneringsledere i 2018 aflægger beretning for do
samt senere et oplæg for 2019.
Nye turneringsregler lægges på hjemmesiden inden
Ros/Ris mødet, reglerne godkendes på næste møde.
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”Hvad skal knappen hedde?” (Frede)
(Opdatering af stævneplanlægger)

KJ: Den skal da hedde ”Live score”… Vedtaget.
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Datoer for næste års turneringer i Sydvest.
(Christian)

Enkeltmands: søndag 16/6 - DM 27/7
Par: søndag 11/8 – DM 7/9
Holdfinale: søndag 18/8 – DM 14.-15/9
Strandstævne Rømø: lørdag 24/8
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FR

Ølgod Krocket Camping: 12.-14. juli 2019
”Sig hej til dit indre urmenneske” (Steen og Chri- Har været på Workshop hvor de fik nye værktøjer til SH, CJ
stian)
at hverve nye medlemmer, krocketspillere.
Afprøves på et senere møde, efter Ros/Ris mødet
Evt.
GO: kan kommunemesterskab for Varde Kommune
komme med på hjemmesiden? Nej
SH: kommentarer til turneringsreglement.
Tages op på næste møde.
FR: laver en formulering til turneringsreglement.
Punkter til næste møde ? januar. Uge 1 eller 2. - Ros-ris-møde detailplanlægning

- Ny forretningsorden.
- Turneringsreglement Enkeltmands- / Parturnering / Holdturnering / Strandstævne
- Arbejdsgruppe status
- Drøftelse af plan for instruktion i 2019. Der skal
nybegyndere prioriteres særligt højt.
Næste møde 09.01.2019, Varde
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