Formandsmøde den 25. april 2018, kl. 19.00, Nørremarksvej 225, 6800 Varde
I DGI Sydvest krocket.
Fremmøde fra 26 af 41 klubber:
Agerbæk, Alslev, Billum, Boldklubben Vestkysten, Bramming, Bøvl, Ældresagens Krocket Esbjerg, Fanø,
Grimstrup, Grindsted, Horne, Hviding, Nordenskov, Nymindegab, Næsbjerg, Ribe, SGI, Sig/Thorstrup,
Skads/Andrup, Tistrup, Tjæreborg, Varde, Vesterhede, Vorbasse, Årre, Ølgod.
Pkt.nr.
1
2

Punkt-indhold / Dagsorden
Velkomst v/ Christian Jacobsen

Referat

Anledning for mødet: DGI’s ændrede strategi angående krocket.
Herefter opdatering af formandslisten af de fremmødte.
Gennemgang af ny strategi i DGI
Organisatorisk hører vi stadig under DGI Sydvest.
Vi har vores turneringer og stævner som Sydvest.
 Administration / organisation
Administrativt hører vi under DGI Vestjylland.
v/Aase
Kontaktperson er Idrætskoordinator Vibeke Bro og fremadrettet
 Økonomi fra 2019 v/Aase
 Registrering af aktiviteter – her- også Michelle Knudsen.
under vinderlister fra lørdags- og Michelle er nyansat og skal fremadrettet overtage krocket (modtaget enkeltmands-invitation i dag).
søndagsstævner v/Christian
 Styrke krocket.
 Ensartethed på landsplan.
 Dgi kontortid:
 Udsendelse af invitationer.
 Regninger for stævner.
 Invitationer til stævner.
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Ansvarlig
Christian
Aase

 Koordineringen mellem landsdelene.
Økonomi i dag
Ca. 11.000 i underskud.
DGI Sydvest har dækket dette underskud fra andre idrætsgrene. Vi
har været enormt privilegeret!!!
I 2018 skal underskuddet begrænses mest muligt.
Økonomi fra 2019
Som alle andre virksomheder, skal vi enten gå i 0 eller have overskud. Ens i hele landet.
Vi har eget budget og regnskab i Sydvest. – Vore indtægter går i
VORES kasse. Men administrationen foregår fra Ulfborg (DGI vest)
Så hvordan vender vi 11.000,- i underskud til et overskud ???
Udvalgets forslag:
- Deltagergebyr ved Ros/ris-mødet (50,- pr deltager)
- Deltagergebyr ved lørdags- og søndagsstævner (10,-)
- Turneringsgebyrer stiger (til 100,- pr spiller)
Registrering af aktiviteter.
Tildelingen af midler til krocket i DGI foregår på baggrund af den
Christian
dokumenterede aktivitet. Derfor er det vigtigt, vi får registreret
vores aktiviteter, så de er tilgængelige og dokumenterede i DGIregi. Det er svært at argumentere for, at DGI skal afsætte penge til
krocket-sporten, hvis det ikke kan ses, der er aktivitet. Vi ved alle
sammen, der sker rigtig mange ting rundt omkring i Sydvest, men
det er ikke synligt i DGI.
Desuden er det vigtigt, at vinderlisten fra lørdag- søndagsstævner
sendes til Frede, så de kan lægges på hjemmesiden og næste arrangør kan se resultaterne.
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Forslag fra salen: Kan der ikke laves et skema, så vil det nok være
lettere for os at få det gjort?
Vedtaget at Aase laver et skema og sender rundt til alle klubber
samt lægges på hjemmesiden. (Er sendt rundt).
Hvordan forholder man sig til udvalgets forslag (minus til plus)?
Christian
Deltagergebyr ved Ros/ris-mødet (50,- pr deltager)
Afstemning: Enstemmig opbakning til forslaget.
Christian informerer desuden om, at han er i gang med at undersøge priser andre steder end i St. Darum. Det ser ud til, at Helle
Hallen har den bedste pris. Er det i orden, jeg arbejder videre med
det?
Afstemning: Enstemmig opbakning til forslaget.
Deltagergebyr ved lørdags- og søndagsstævner (10,-)
Forslag fra Kurt Schmidt, Varde: Det synes mere rimeligt, at alle
spillere i klubberne er med til at betale – og ikke kun deltagerne
ved lørdags- søndagsstævnerne. Jeg vil foreslå, alle klubber betaler et beløb pr krocket-medlem hvert år. Det er så op til den enkelte klub, om man vil opkræve ekstra i kontingent. Fremover kaldet
”Administrationsgebyr”, der fastsættes af udvalget ved budgetlægningen.
Afstemning: Enstemmig opbakning til forslaget fra Kurt Schmidt.
Turneringsgebyrer stiger i alle turneringer (til 100,- pr spiller)
Christian informerer om, at vi har meget små turneringsgebyrer ift
resten af landet.
Der spørges ind til, om gebyret ikke kan forblive samme niveau, og
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så lade klubberne betale det ekstra i det årlige ”Administrationsgebyr” i stedet.
Ingen afstemning.
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Tilmeldinger til stævner (Enkeltmands, par og Rømø), v/Christian

4

Holdturnering mv. v/Christian

5

Præmier i hhv. hold-, enkeltmandsog parturnering, v/ Christian

6

Krocket-sportens dag den 16. juni
2018
v/ Christian

7
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Instruktion i krocket – Instruktør

Udvalget arbejder videre med det.
Når man har tilmeldt sig til de omtalte stævner ved at oprette
hold i Foreningsportalen, husk at der efterfølgende skal sættes
spillere på de tilmeldte hold.
Tilmeldingerne er vores basis for at lave turneringen.
Betaling til Strandstævnet på Rømø vil fremover foregå ved tilmelding og ikke ved ankomst.
Husk at holde spillertruppen opdateret, hvis der er afløser med.
Det er vigtigt, alle navne figurerer på spillerlisten, når der skal indberettes resultat.
Skal vi fortsætte med de pokaler, vi har benyttet de senere år?
Eller skal det være en lille personlig erindringspokal i stedet?
Der er klubber som ikke ved hvad de skal gøre af pokalerne.
Afstemning: Der var flertal for, at alle finale-spillere får et diplom
samt en plade til køllen. (Dermed er pokaler afskaffet).
Idrætsledelsen ønsker at synliggøre krocketsporten denne dag.
Den fremstillede planche, udarbejdet af DGI, SKAL benyttes og
bestilles ved Michelle på mail michelle.knudsen@dgi.dk .
Herefter sætter klubberne selv en label på planchen med klub,
tidspunkt, sted og evt. traktement.

Christian

Christian

Christian

Christian

Skal vi her i Sydvest afholde på samme tidspunkt?
Afstemning: Klubberne kan selv disponere tidspunktet på dagen.
Der er udsendt en pjece: Kend din kølle.
Gert

besøg i klubberne. v/Gert.
(se tilsendte mail af 11. april 2018)

8

Evt.

Udgangspunktet er, at instruktørerne kommer til de enkelte klubber og instruerer efter, hvad der er behov for netop der. Obligatorisk er dog regelgennemgang.
Er det en ide at flere klubber går sammen om en instruktionsdag?
Der var enighed om, at Udvalget kan forsøge at annoncere en dato og et sted, hvor spillere fra forskellige klubber kan tilmelde sig.
Gert sender et forslag ud til klubberne. Venligst svar tilbage, om
man er interesseret, og på hvad niveau der skal undervises.
(Invitationen er udsendt den 29/4).
Christian:
Christian
Vi (DGI Sydvest Krocket-udvalget) laver et stort stykke frivilligt arbejde for alle klubber. Så når vi sender noget ud, hvor vi beder om
et svar tilbage, er det ment alvorligt. Og det må være almindelig
høflighed at svare.
Nogle klubber er rigtig gode til det (Tak for det!), men desværre er
der plads til forbedring i mange klubber. Så vi ser frem til at høre
fra alle fremover.
Erik Pallesen, Tistrup: Angående hjemmesiden. Jeg vil opfordre til,
at holde fast i den, selvom DGI ikke er så begejstret for den. Den
er meget informativ og nem at bruge.
Erling Sørensen, Næsbjerg: Er det muligt at danne en turnering for
nybegyndere, eventuelt som parturnering? Og evt med mulighed
for at have en ”mentor” på sidelinjen for vejledning.
Flere synes, det er en god ide, så vi måske kan få gang i flere C2hold igen.
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Herefter takkede Christian de fremmødte for en positiv, kreativ og Christian
konstruktiv stemning under mødet.
”Det er rart at vide, vi har jeres opbakning til arbejdet.”
”Vi vil også gerne have jeres meldinger, hvis der ”er noget”. Ellers
har vi ikke mulighed for at gøre noget ved det. Jeg er altid åben for
en mail eller opringning.”
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