Udvalgsmøde den 30. juli 2020 kl 18.00. Hornes klubhus.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Steen S. Hansen (SH), Kim Jensen (KJ), Robert Sørensen (RS), Erik Pallesen (EP), Birgit
Christensen (BC), Mads Guldager (MG), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud:
Referent: AJ
Forplejning: Mads
Pkt.nr.
1
2
3
4

Punkt-indhold
Godkendelse af sidste referat
Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

5

Økonomi – Regnskab / Budget

Referat

Ingen

EP: Ny invitation til enkeltmands udsendt direkte til formændene fra EP.
CJ: Rækkenavne står kun med nye navne på vinderskilte til
DM. Ligeså i Sydvest.
FR: Skal vi registrere (lørdag-søndags) mix-stævne-resultater
fremadrettet og lægges på hjemmesiden? Tages op på
Ros/ris.
Stadig ingen regninger sendt ud for hold- og parturnering.
Så vi har underskud pt.
Har skrevet til Ulfborg, det ikke er smart, at vore budgettal
ikke står på aktivitetsbalancen. Der er jo ingen grund til at
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle

RS
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Side 2

Ølgod Krocketcamping – fremtiden
Hvordan vil vi afholde stævnet?
Hvem ansvarlig?
Der skal findes et nyt navn.
OBS dokument udsendt efter sidste
møde med ideer – vedhæftes igen.
Hvis I har ideer, vil det være en fordel at
sende rundt til os alle på mail inden den
30/7, så vi alle er lidt mere forberedt.
DM generelt:
- Afholdes som planlagt.
- Tilmelding.
DM for hold i Vejen:
- Opgaver (SH, CJ og AJ holder møde med Askov/Vejen Krocket og
Vejen Idrætscenter tirsdag d
28/7, hvor det aftales præcis,
hvem der gør hvad).
o Fredag opsætning af baner
(4 personer ca kl 12.00)
o Lørdag (2 personer ca. kl

lave et budget, hvis det ikke bruges.
Pengene bevilget til synlighed fra Foreningspuljen (15.000
kr.), er ikke kommet på vores konto endnu fra Sydvest.
Forslag sendt ud af KJ og AJ.
Drøftelse af muligheder.

CJ/EP

Udvalg nedsat:
KJ, EP, BC og RS (økonomi).
Kommer med udspil/koncept til næste møde.

De 3 DM’er afholdes som planlagt uge 36-37-38.
Tilmelding via link som vanligt. Invitationer uddeles til vinderne på finaledagene i par og hold og til enkeltmandsturneringen. Desværre ikke som vi havde regnet med på mail.

CJ

DM for hold i Vejen:
Følgende personer fra dette udvalg hjælper:
Fredag kl 12.00: MG, EP, BC, CJ/SH
Lørdag: EP, MG
Søndag: KJ, BC, EP (3 fra middag)
Hvis andre fra udvalget dukker op, kan man evt afløse hinanden.

SH
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Side 3

9.00-17.00)
o Søndag (2 personer ca. kl
9.00-17.00)
o I bedes overveje, hvornår I
kan hjælpe?
Kort status (Hvis der bliver tid)
- Turneringer – kort orientering fra
turneringsledere.
- Marathon og Video (økonomi)
- Instruktion
Skema til resultatberegning plus/minus
ved MIX stævner
(Hvis der bliver tid).
Vedhæftet dokument.
Evt.
Punkter til næste møde.
Torsdag d. 3. september kl 18 i Esbjerg.

(CJ og AJ repræsenterer Idrætsledelsen.)

Udsat

Udsat

-

Forplejning – BC
Klubliste – status fra Pia.
Krocket camping.
DM i Vejen
Status
Skema Mix-stævner

KJ
BC
EP

