Udvalgsmøde den 9. januar 2019 Kl 18.00 (Spis aftensmad hjemmefra), DGI Sydvest, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
I DGI Sydvest krocket-udvalg. Vi mødes ved indgangen til DGI Sydvest i enden af bygningen ud mod Degnevej.
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
Brød/kaffe: Aase / Christian
Pkt.nr.

Punkt-indhold

1

Godkendelse af sidste referat

Referat
CJ bød velkommen med bemærkningen og forklaring på, at mødet er flyttet til Degnevej i Esbjerg
Godkendt

2

Nye punkter til dagsorden

RS tilføjelse til Ros /Ris punktet

CJ

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

CJ

4

Siden sidst – runde.

KJ: Strukturering af anmeldelser til JV angående løbende kampresultater, er der en nem måde at gøre
det på? KJ arbejder videre med ideen, bl.a. ved henvendelse til Michelle.
FR: en regning på domænenavnet DGI Ribe Amt,

CJ
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Ansvarlig

CJ

5

Forretningsorden. (Steen og Christian)
Se forslag – eftersendes inden 9/1.

6

Ros/ris – detailplanlægning.
OBS! Har I fundet suppleant-kandidater?
Se forslag til arbejdsplan m.v. – eftersendes inden 9/1.

7

Instruktion – planlægning af 2019.
Nybegyndere prioriteres højt. (Gert)

8

Side 2

sendt retur til DGI i Esbjerg.
Der er fremlagt 2 forslag. Forslag 1 er gennemgået
og sendes til godkendelse i DGI Vestjylland.

CJ, SH

Detailplanlægning er gennemgået og fastlagt.

CJ

GO: Som noget nyt vil vi forsøge med et heldagskursus for nybegyndere. GO arbejder videre med detailplanlægning.
Hvad gør vi ift en klub, der henvender sig om instruktion af 3-4 spillere? CJ forespørger i Idrætsledelsen.
Turneringsreglement Enkeltmands- / ParturneRS: Synes, der er mange sammenfald i turneringsring / Holdturnering / Strandstævne
reglerne. Kan de evt sammenskrives, så vi ikke har 4
Endelige Turneringsreglementer rundsendes
forskellige?
(igen) af den enkelte turneringsleder inden 9/1. FR: Tror, det bliver svært. Der er stadig mange for(Fra 15/11: Nye turneringsregler lægges på hjemmesiden
skelle.
inden Ros/Ris mødet, reglerne godkendes d 9/1.)
FR gennemser de forskellige turneringsregler for
ensartethed. Gør dem klar til udsendelse som bilag
til Ros/ris-mødet 14 dage før afholdelse – og sender
dem til CJ. Lægges på hjemmesiden EFTER mødet.

GO

9

Arbejdsgruppen – hvor langt er vi.
(Kim og Christian)

10

Drejebog – udsendt 9/12. (Aase)

11

Evt.

12

Punkter til næste møde d. ? uge 9.

Side 3

KJ: Planen er, vi vil køre et pilot-projekt i 2019. Hvis
det er en succes, vil det indføres fra 2020. Præsenteres på Ros/ris-mødet.
Udsættes til næste møde.
FR: diplomer, opdatering af underskrifter.
RS: vedrørende præsentation af regnskab og budget
på projektor (sum) ??
GO: Instruktion som punkt til næste møde.
CJ: Instruktion i at håndtere et kamera. Enten med
prof fotograf eller Maria fra DGI. KJ spørger en bekendt.
??: Hvis en spiller har dispensation til at spille med 2
hænder, SKAL vedkommende så spille med 2 hænder i alle slag? CJ undersøger med Idrætsledelsen.
- Konstituering
- Fordeling af opgaver.
- Drejebog – udsendt 9/12.
- Instruktion.
- Håndtering af kamera.
- Næste møde 27. februar kl. 18.00 på Degnevej.
- Brød: Frede. (Der må gerne laves kaffe med
medbragte bønner)

