Udvalgsmøde den 27. februar 2019 Kl 18.00 (Spis aftensmad hjemmefra), DGI Sydvest, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Gert Ovesen (GO), Steen S. Hansen (SH), Gunnar Andersen (GA), Kim Jensen (KJ), Kurt R.
Kristiansen (KK), Robert Sørensen (RS), Frede Rasmussen (FR), Erik Pallesen (EP), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud: Robert Sørensen
Referent: KK / AJ
Brød/kaffe: Frede
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.

Intet

Alle

5

Konstituering og arbejdsfordeling
(vedhæftet dokument)
Forretningsorden (årets revision).
Forslag til ændring af pkt. 4 ”Ledelse”: (Ændring
markeret med rødt).
Udvalget består af formand samt 6 medlemmer

Se plan nedenfor.

CJ

AJ: Vi oplevede til Ros/Ris-mødet, at 1. og 2. suppleant blev afklaret uden skriftlig afstemning. Jeg foreslår derfor, vi tilretter efter praksis.
Enighed om at ændre til forslaget:

CJ
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og 2 suppleanter.
Udvalgsmedlemmerne vælges på Ros/rismøderne for 2 år. 3 udvalgsmedlemmer er på
valg i lige år. 4 udvalgsmedlemmer er på valg i
ulige år.
Desuden vælges for 1 år 2 suppleanter. Hvis en
suppleant indtræder i udvalget, fortsættes perioden ud for det afgåede udvalgsmedlem. Der
opstilles mindst 2 personer til valget som suppleant. Der skal stemmes på 2 personer, hvis der
opstilles mere end 2. Det afgøres i mindelighed i
forsamlingen eller indbyrdes mellem de to valgte
suppleanter, hvem der er 1. og 2. suppleant.
Hvis dette ikke sker, skal der afholdes skriftlig
afstemning.
Udvalget nedsætter underudvalg efter behov.

Det afgøres i mindelighed i forsamlingen eller indbyrdes mellem de to valgte suppleanter, hvem der er
1. og 2. suppleant.
Hvis dette ikke sker, skal der afholdes skriftlig afstemning.
AJ retter til.

Ros/ris – evaluering

Hellehallen, kun positiv respons. Må gerne gentages CJ / alle
til næste år.
Enighed om, CJ bestiller igen i Helle Hallen til torsdag uge 9, den 27. februar 2020.

AJ

Referat godkendt. Lægges på hjemmesiden.

Side 2

- Hvem skal have parturnering?

Parturnering tildeles Nordenskov, idet de ikke blev
tildelt turneringer i 2018.
CJ fremsender mail til de to involverede klubber.

- Holdturneringsreglement ændres (Kommentar fra Erling, Næsbjerg)

Hjemmeholdet bærer ansvaret, udeholdet fritages
for straf, hvis de kan fremvise korrekt holdkort.
Det er derfor vigtigt, at ALLE gemmer holdkort minimum indtil Finaledagen i Sydvest.
AJ tilretter Turneringsreglementet for Hold.
I forhold til udsendte dokumenter til klubberne, så
skal det huskes i klubberne, at ALLE klubbens deltagere ved Ros/ris-mødet skal have dem.
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Årets emne (Pilotprojekt + image + navneændring)
Retningslinjer for pilotprojekt.

Retningslinjer for pilotprojekt fremvist til gennemsyn.
Kommentar:
FR: Spillere og coachen tager time-outs i fællesskab.
AJ renskriver retningslinjerne, der efterfølgende
lægges på hjemmesiden.
På hjemmesiden laves 2 udgaver af parturnering,
 Parturnering
 Parturnering/Pilotprojekt.

Side 3

KJ / CJ

KJ skriver kort tekst til hjemmesiden angående pilotprojekt.
KJ og SH sørger for STAP opsætning i samarbejde
med Michelle, tilmelding senest 17. april.
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Instruktion 2019.

10

Drejebog.
(Vedhæftet dokument)

11

Skift af webhotel.

Side 4

Liga erstattes med KrocketLiga. Emnet medtages på
Midtvejsmødet (hele landet) i oktober.
CJ retter på STAP.
Det er aftalt, at instruktion er aftalt til at være i Var- GO
de den 13. april.
Dagsprogram/invitation er opsat og udsendes snarest af Michelle til klubberne. Tilmeldingsfrist 7.
april.
Minimum 8 deltagere for at gennemføre kurset.
Der laves et evalueringsskema til deltagerne.
GO er ansvarlig.
Det er et dokument, der kan bruges for at hjælpe og AJ
støtte kommende turneringsledere, i alle turneringer. Den skal udarbejdes af de respektive turneringsledere og selvfølgelig holdes ajourført.
KK laver skabelon for enkeltmands. Vi kigger på det
igen til næste møde. Herefter udarbejdes den endelige skabelon.
Vi er kaldt til møde i Ulfborg. Vi skal have afklaret,
FR

12

Håndtering af kamera.

13

Hvordan kommunikerer vi med vore samarbejdspartnere?
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Evt.

hvad vi vil/kan med Sydvest Krockets hjemmeside
kontra DGI’s.
FR gav herefter en orientering angående forholdene
med vores hjemmeside.
Vi kan eventuelt få lidt undervisning af Maria Bugge, KJ/CJ
Mediekonsulent, den dag, vi er i Ulfborg.
Orientering.
CJ

FR: Adresseliste opdateres snarest på hjemmesiden.
Klubberne skal meddele til Michelle når de har ændringer.
GA: Vi forsøger at få lidt rabatter på campingpladserne på Rømø. GA og KJ tager derover og snakker
med dem.
Skal vi annoncere strandstævnet på Facebook? Ja.
Med hensyn til indkøb af præmier (vin) kig efter
hvad der er på tilbud i de lokale butikker.
Ønsker nye snore – eller gennemgang af gamle. Der
er knuder og andre mærkelige ting på dem.
CJ: Der er ikke råd til nye snore i 2019. Vi gennemgår dem til mødet først i august.

Side 5

15

Punkter til næste møde d.

Konstituering 2019
Formand
Næstformand
Referent
Ansvarlig for opgaver
Hold Turnering
Medhjælpere
Par Turnering (Éndags)
Medhjælper
Par Turnering (Pilotprojekt – 5 uger, C2 og C1)
Medhjælper
Enkelmands Turnering
Medhjælpere
Strandstævne
Medhjælper
Økonomi
Aktiv Krocket Camping
Instruktion / Kurser
Hjemmesiden

Side 6

AJ: Trøjer bestilles til EP.
- Næste møde 15. maj kl 18.00
- Brød GO (CJ køber kaffe og paptallerkener)
- Drejebog – KK’s udkast. Endelig afklaring af design.
Christian Jacobsen
Steen Hansen
Aase Jacobsen
Christian Jacobsen
Frede Rasmussen, Aase Jacobsen
Steen Hansen
Kim Jensen
Kim Jensen
Steen Hansen
Kurt Kristiansen
Robert Sørensen, Erik Pallesen
Gunnar Andersen
Kurt Kristiansen
Robert Sørensen
Christian Jacobsen, Aase Jacobsen
Steen Hansen
Gert Ovesen, Erik Pallesen
Frede Rasmussen

