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ONLINE Udvalgsmøde. Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 18.00 
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: MG 
Ordstyrer: AJ 
Referent: AJ (mødet optages automatisk. Udfra dette skrives referat efterfølgende) 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 
1 Valg af ordstyrer CJ: Det bliver AJ denne gang. Næste gang, når vi har afprøvet 

Zoom, kan alle være det. 
AJ: Gennemgang af funktionerne i Zoom. 
FR: Jeg har fundet link, hvor man kan teste lyd og billede. Snakker 
med MG om brugen af Zoom. 
EP: Må vi afholde generalforsamling online? (CJ: Ja, det må vi, for 
det var oppe på årsmødet i DGI. Efterfølgende fulgt op på det hos 
Michelle. Det gælder åbenbart kun for dette særlige arrangement. 
Vi skal selv have det ind i vores forretningsorden. Der rundsendes 
separat mail deromkring.) 

CJ 

2 Godkendelse af sidste referat EP: Er der svar fra Hjerteforeningen? 
KJ: Jeg har intet hørt. 
 
EP: På sidste møde blev vi enige om at sende invitationen til Som-

AJ 



 

Side 2 

merstævnet ud inden jul. Men ifølge aftale med Pia bliver det sidst 
i februar – lige inden Ros/ris – pga Corona. 
 
Ellers OK til dagsorden. 

3 Nye punkter til dagsorden  Planlægning ift video og ny deadline. AJ 

4 Godkendelse af dagsorden OK. AJ 
5 Siden sidst – runde  CJ: Grupperum i skyen til dokumenter 

AJ: Vi kan lægge fælles dokumenter ind. (Vises på skærmen og snak 
om funktioner). Alle i udvalget er oprettet. Punkt på næste møde, 
så vi kan afklare, hvad vi skal have liggende derinde. 
 
CJ: EP’s forslag til midtvejsmøde – ansøgning om værtskab til DMér 
2 år før afholdelse – er indsendt. Forslaget er modtaget i Idrætsle-
delsen. 
 
CJ: Midtvejsmøde er udsat til weekend i oktober 2021. Der afhol-
des 2020 fredag og 2021 lørdag. 
 
BC: Brandbjerg Højskole vil kigge på det til 2022. Men de er lukket 
ned nu, så afventer svar. 
Video på YouTube oplyses om til Ros/ris. 
 
FR:  
- Mindeord fra enkeltmandsturnering fjernes fra hjemmesiden. 

Alle 



 

Side 3 

- Holder vi fast i, at det kun er invitationer til stævner, hvor alle i 
Sydvest krocket kan deltage, der kan komme på hjemmesiden? 
(Ja, det er det.) 

- Invitation fra Sommerstævne lægges på hjemmesiden, når den 
er færdigt. 

 
CJ: Det er vedtaget i DGI, at Idrætsledelserne bliver inviteret 1-2 
gange om året til dialogmøder med repræsentanter fra hovedbe-
styrelsesen i DGI.  
Jeg deltager i et møde inden længe (som formand for Idrætsledel-
sen). Håber, det giver os mere direkte adgang til kommunikation 
med ledelsen i DGI. 

6 Økonomi – Regnskab / Budget RS: Tal udsendt til jer.  
2020 overskud på 2000,-. 
Vi skal ikke reducere på gebyrer. Så får vi det ikke til at hænge 
sammen. 
Har der været indtægter på instruktion? 
BC: Nej, de 4 deltagere deltog gratis. 
 
CJ: Godt med overskud. Underskud skal man selv indhente de næ-
ste år. 
Jeg bakker op i, vi holder fast i deltagergebyr. 
EP: DGI opfordrer jo også til, vi fastholder gebyrer. 
 

RS 



 

Side 4 

RS: 2021 budgetteret med overskud på 8.000,-.  Det er baseret på 
samme antal deltagere i turneringerne som i 2020. Vi må krydse 
fingre for, det holder – og vi kan afholde vore turneringer og arran-
gementer. Vi har planlagt nogle investeringer. De kan evt udskydes. 
 
AJ: Vi har købt et års abonnement til Zoom, så vi kan holde møder 
online. Udgiften deles mellem Sydvest Krocket og Idrætsledelsen, 
da CJ også bruger det der. 

7 Som skrevet i mail af 25. novem-
ber, så er der behov for at udde-
legere opgaver fra CJ. 
Forslag modtages gerne inden 
mødet. 
Se vedhæftede forslag. 

CJ/AJ: Som formand for Idrætsledelsen får jeg (vi herhjemme) 
travlt med at synliggøre os ift DGI. Det har betydning ift økonomi 
og tildeling af ressourcer til krocket. 
CJ: SH og jeg har lavet et forslag til, hvordan vi kan fordele opga-
verne imellem os som formandskab. Skal træde i kraft efter Ros/ris. 
SH: Jeg synes, CJ gør det godt og er bedre til at snakke i større for-
samlinger. Derfor tænker jeg, han skal fortsætte som formand. 
BC: Generelt tænker jeg, at afgiver man ikke fuldt ud en post, så 
har man alligevel hele tiden fingrene i det. Så vil det ikke give nok 
aflastning for CJ. Så jeg tænker, SH skal være formand, hvis det skal 
aflaste nok. 
 
Drøftelse af prioriterede og ikke-prioriterede idrætter. Hvor mange 
er der? 
CJ: Det er nok sådan noget, der skal snakkes om på møderne mel-
lem DGI og Idrætsledelsen. 

AJ 



 

Side 5 

 
KJ: Ift synliggørelse, så har Finn Kolbe en kontakt ind til TV2, hvor vi 
håber at kunne give nogle gode historier om krocket. 

  Konklusion: 
Bedste aflastning vil være, at SH bliver formand. 

 

8 Turneringsreglementer BC: Ensretning af turneringsreglementerne for de 3 turneringer. 
Nemmere for alle at huske op- nedrykningsregler. 
Jeg tror, det er rettet til efter alle jeres kommentarer. 
Initialer og dato sat ned i sidefoden, så det følger med på alle sider. 
 
EP: Der er ændret i reglerne for op-nedrykning i enkeltmandsturne-
ringen. Det skal vi lige have afklaret i aften, om det er i orden. 
 
CJ: Husk at svare alle, når der kommenteres på en mail. 
Husk at oprette ny mail-tråd, når der påbegyndes et nyt emne. 

BC 

 Forslag udsendt fra BC d. 23/1-
21. 

Konklusion 
Godkendt og BC lægger dem op i grupperummet som word. 
FR ændrer til PDF og lægger på hjemmesiden. De skal selvfølgelig 
præsenteres til Ros/ris. 

 

9 Planlægning Ros/ris-møde ons-
dag den 3. marts 2021 kl. 18.30: 

- Kandidater 
- Arbejds-

plan/invitation/klubdata 

 Plan A / B: 
AJ: Invitation til fysisk møde udsendes med forbehold for ændrin-
ger. 
 
Drøftelse af mulighed for valg online. 

 



 

Side 6 

(vedhæftede) 
- Årets emne 
- Kursus stævneplan 
- Hvordan regnes vinderen 

ud ved et mix-stævne? 
- Skal vi registrere mix-

stævne-resultater fremad-
rettet og lægges på hjem-
mesiden? 

- Flere? 
- Plan A – Helle Hallen 
- Plan B – Online på Zoom 

Vi skal have afklaret via Michelle eller Pia, om det er muligt. (Se se-
parat mail for svar). 
 
Arbejdsplan: 
AJ: Færdiggøres, når vi kender mere til afholdelse fysisk eller onli-
ne. Ift. mødeleder, så har vi ’en i tankerne, der spørges, hvis det 
bliver i Helle Hallen. 
 
Tilmelding: 
FR: Skal der være tilmelding, hvis det er online? 
CJ: Arrangementsnummeret er jo oprettet – og prisen tages af. 
 
Kandidater: 
BC: Arbejder på sagen. Skriver, når jeg ved det. 
 
Mix-stævne-resultater (udregning + hjemmesiden) 
Drøftelse vedr. fælles holdning i udvalget. 
Punktet på til Ros/ris 2022. Det kræver diskussion/udveksling mel-
lem klubberne. 
EP: Når vi kommer ud til mix-stævner, skal vi tage en snak med 
klubberne, så tror jeg, det retter sig ind. Jeg er ikke sikker på, vi skal 
have det på hjemmesiden. 
CJ: Tages op på formandsmøde i stedet, så der ikke er så mange fra 
hver klub.  



 

Side 7 

Beslutning: Ok til formandsmøde. 
 
Årets emne: 
AJ: Skal det med i år? 
KJ: Nej, det skal vist være så kort som muligt i år. 
EP: Tror, det skal pilles af programmet uanset hvad. 
Dagsorden generelt: 
CJ: Pause vigtigt at få lagt ind, hvis online. 
FR: Kursus i stævneplan udbydes, når corona tillader det. 
BC: Hvordan planlægger vi ift årsberetning og handlingsplan? 
Beslutning: Vi tager hver især både fortid og fremtid samtidig. 
AJ ændrer arbejdsplan. 
 
Spørgsmål til de nye turneringsreglementer sendes inden Ros/ris til 
turneringslederen, så det ikke skal gøres til Ros/ris. 

10 Invitationer, oprettelser mv til: 
- Sommerstævne (15-17/7) 
- Strandstævne (12/6) 
- Krocket by Night (5-6/11)? 
- Turneringer  

o Enkeltmands (22/8) 
o Par (Tilmeldingsfrist ?, 

Start ?, finale 8/8) 
o Hold (Tilmeldingsfrist 

Sommerstævne: 
EP: Invitationen er næsten klar. Der vil selvfølgelig stå noget med 
forbehold for corona. Jeg har haft møder med de forskellige parter 
i Ølgod. 
 
Strandstævne: 
KJ: Invitation mv fra sidste år kan rettes til og bruges. Stranden er 
booked mv.  
AJ: Sørger du (KJ) for invitation og oprettelse af arrangement i 

 
 
 
 
 
EP/KJ 
KJ 
KJ 
 



 

Side 8 

?, Start ?, finale 
15/8) 

samarbejde med Pia? JA! 
 
Krocket by Night: 
KJ: Meningen, der skal startes op i april og starte sæsonen med det. 
Men måske svært pga corona i år. 
 
Drøftelse af fordele og ulemper af placering på året. 
Beslutning: Fredag 7. maj kl 19.00 til lørdag 8. maj kl 7.00. 
Efterfølgende pr mail: Den ene bane fra 18-06, den anden fra 19-
07. Som sidste deles de op i blokke af 2 timer, ved at forskyde dem, 
skal man kun sidde over en time, hvis man gerne vil spille flere 
blokke. 
 
Drøftelse af længde på arrangementet. 12 eller 24 timer. 
Beslutning: 12 timer. 
 
Enkeltmands: 
22. august. 
AJ opretter i STAP. Tilmeldingsfrist 1. august. 
 
Par: 
Finale: 8. august. 
AJ opretter i STAP. SH klarer selv frister mv. 
Uge 26-27-28. 

EP 
SH 
CJ 



 

Side 9 

Hold: 
Finale: 15. august. 
AJ opretter i STAP. Tilmeldingsfrist søndag 28. marts.  
Uge 16 (19. april) til 25 (22. juni). 

11 Nyt punkt: 
Video. Deadline 15. juli ift de 
15.000,-. 

KJ: De 15.000,- skulle have været afsluttet ved årsskiftet. Men vi 
har ikke lavet det pga corona. Deadline er rykket til 15. juli – og kan 
ikke forlænges mere, så vi skal i gang. 
CJ: Det kom i gang på baggrund af BC’s ønske om mere instruktion 
online. Så var det ikke noget for dig, BC, at arbejde sammen med KJ 
om en drejebog? 
BC: Jo.  
 
Drøftelse af indhold. 
 
CJ: Flere, der vil med? 
SH: Ja, det vil jeg gerne. 
 
Arbejdsgruppe: KJ, BC, SH.  
BC indkalder til møde. 

KJ 

12 Evt. EP:  
- Evaluering af online-måde inden slut i aften. 
- Jeg tænker, vi skal fortsætte med både online og fysiske mø-

der. 
- Ros til BC for nye reglementer. Men kunne måske have lettet 

Alle 



 

Side 10 

arbejdet for dig, hvis vi havde haft møde online og optaget 
det i stedet for 14 dages mailkorrespondance. 

BC: Ville være rart, hvis vi alle havde været med i flere snakke om 
de forskellige ting. Det kan vi også bruge online-møder til. Nemme-
re bare lige at mødes kort tid. 
 
Evaluering: 

- Mere fleksibelt 
- Kan lave oftere og kortere møder 
- Mikrofonerne behøver måske ikke være slukket. 
- Hvis vi deler (”Share”) dokumenter, så ser vi det ens. Men 

måske fylder de hele skærmen for nogen? 
 
BC: Spiller I stadig krocket ude i klubberne? 
Drøftelse af restriktioner og hvordan det gøres i de forskellige 
klubber. 

13 Punkter til næste møde onsdag 
den 10. februar kl. 18.00. 
Online. 
 

- Forplejning (sørger man selv for       ) 
- Regler for brug af Grupperummet (reglementer, årshjul mv) 
- Ros/ris – hvordan og hvorledes? 

 
Senere møder 
- Guide for håndtering af svære situationer. 
- Førstehjælpskursus? 

 

 


