Udvalgsmøde. Onsdag d. 14. oktober kl 18.00 i Esbjerg, Degnevej.
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: FR
Referent: AJ
Forplejning: Karsten (CJ tager kaffe med)
Pkt.nr.
1
2
3
4

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

Referat

Ingen

CJ:
 AJ og CJ været i Ulfborg til kaffemøde med Pia og Michelle. Flere ting blev vendt omkring krocket.
 Begge ”piger” er fremover tilknyttet krocket. Nærmere
fordeling af opgaver sendes inden længe til klubberne/udvalget.
 Dokumenter til deling mv i ”Skyen”
o Michelle/Pia kan oprette gruppe til os (som vi hver
især får adgang til med en kode) i deres system.
Dvs vi alle kan se det samme. Vi kan lægge dokumenter ind og rette i dem – men ikke slette et do-
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CJ
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Økonomi – Regnskab / Budget
Budget udarbejdes

kument.
Bestilling af trøjer
o Karsten og evt Mads. Samme str. som CJ.
Midtvejsmøde
o Udsat til februar 2021. Tid og sted kommer senere.
Ros/ris-møde er ONSDAG d 3. marts 2021 i Helle Hallen.
o Valg – ønsker alle genvalg? Overvejes til næste møde.
SH + CJ deltager i årsmøde i DGI – afholdes i Svendborg
14. november.

KJ: Sendt mail til Hjerteforeningen omkring krocket som genoptræning. Ved den er modtaget. Afventer svar.
BC:
 Arbejdet videre med højskoler.
 Instruktion arbejder videre med materiale – bl.a. til at
lægge på nettet og instruktion.
 KL: Jeg (som instruktør) savner ens materiale som udgangspunkt for instruktion i klubberne.
CJ: Opkrævninger for deltagelse i turneringer sendes fremRS
over til klubberne, når turneringslederen giver besked til
Pia/Michelle.
RS: Balancen er ok indtil videre.

Side 2

Pga udsat Midtvejsmøde til 2021 – skal dette eller næste års
budget dække det? Michelle/Pia undersøger, hvordan det
gøres. CJ følger op.
Forventer ikke overskud på de 10.000,- som budgetteret. Lidt
mindre… Bl.a. pga aflyst Strandstævne.
Kan vi evt. få en udskrift over, hvem der har betalt for turneringerne?
Indkøb af buer til trailer i år.
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Side 3

Krocket camping – fremtiden.
Præsenterer revideret udgave

Budget 2021
Være indsendt senest 18. november til Michelle/Pia.
 Ca. samme tal som i år.
 Køller 10 stk. nykøb.
 Easy-up Telt.
 Beløb til film/video?
 Pengene til videoen står på vores konto – indgår som
overskud i Sydvest. Men de er øremærkede fra Foreningspuljen. CJ kontakter Michelle
EP: Materiale udsendt til godkendelse.
Godkendt – enstemmigt.
Udvalg: KJ og EP.
Opgaver:
- Invitation udarbejdes og udsendes før jul i samarbejde
med Pia/Michelle. Al tilmelding og tilvalg betales samti-

KJ/EP/BC/
RS
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Side 4

digt.
- Invitation spillere udefra – tilmelding på mail senere (ca
10 dage før). Udsendes ca. midt maj.
Guide for håndtering af svære situatio- Præsentationen udsættes.
ner under DGI Sydvest arrangementer – Men lille snak omkring situationen.
det foreløbige arbejde præsenteres.
OBS! Mulighed for krisehjælp gennem DGI.
Vi kan muligvis udbyde førstehjælp i krocket-regi.
DM for hold i Vejen – evaluering
Er der noget, vi kan gøre anderledes eller lære af?
EP: Pga corona var vi til stede ude på banerne. Især seriespillerne havde god brug af den ekstra hjælp. Måske værd at
overveje at fortsætte med hjælpen. Vejen Idrætscenter gjorde det godt.
BC: Ja godt at være til stede hos seriespillerne.
KL: Der kunne godt mangle underholdning til festaften. Men
selvfølgelig ikke i år pga corona.
SH: Enig.
KJ: Enig.
MG: Enig.
RS: Var det nemt at få folk til at overholde restriktioner.
EP: Ja, folk var gode til det. Både at blive i publikumzonen og sidde ned.)
CJ: Spillerne har været glade for (til alle DM’erne):
- de gule veste (synlighed – vi får lavet nogle med DGI
Krocket).

RS/EP/FR
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Start på…
Turneringsreglementer revideres.
Nuværende rundsendes af Frede.
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Evt.
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Punkter til næste møde.
Fredag den 4. december kl. 18.00 hos
CJ/AJ.

Side 5

- at publikum sad længere væk fra banerne – det var mindre forstyrrende.
SH: udsendt revideret forslag. Der mangler små justeringer.
BC: kan vi lave en ensretning af alle 3 turneringer? Skal alle
puljevindere rykke op og alle sidst-placerede i alle puljer rykke ned?
Enighed om at EP og CJ laver udkast til holdturneringen. Herefter laver BC udkast til ensretning efter holdturneringens
reglement. Arbejdet skal være færdigt til Ros/ris-møde.
EP: Vi skal blive bedre til at lave konklusioner – og få det
nedskrevet – når folk sendes ”tilbage” for at arbejde videre
med underudvalgs-opgaver.
CJ: Snore i traileren skal udskiftes. De kan trækkes alt for
langt. RS undersøger pris for nyt.
CJ: DM 2021 er fordelt:
- Par: Slagelse (uge 36)
- Hold: Spjald (uge 37)
- Enkeltmands: Vadum (uge 38)
EP: Forslag til Midtvejsmøde – skal vi fremadrettet søge
værtskab 2 år i forvejen?
- Forplejning SH / CJ.
- Turneringsreglement.
- Guide for håndtering af svære situationer.
- Valg / planlægning af Ros/ris-møde.

Alle

Alle

Januar-møde
- Førstehjælpskursus?

Side 6

