Online udvalgsmøde 10-02-2021 kl. 18,00.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere:
Afbud: AJ
Ordstyrer:CJ
Referent: BC
Forplejning: Ingen
Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Valg af ordstyrer

Referat

Ansvarlig

Christian valgt til ordstyrer
CJ

2

Referatet godkendt

Alle

3

Godkendelse af sidste
referat
Nye punkter til dagsorden

Kalender på hjemmeside, pkt 9
Formandsskabet pkt. 10

Alle

4
5

Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

Godkendt
Frede: Prisen for Hjemmesiden er
steget lidt.
Forbereder hjemmesiden til
infomødet.
Kim, Sten og Birgit har afholdt to
møder omkring video. Derudover
har Kim talt med Peter i Tistrup og
Michelle i Ulfborg. Han
udarbejder en drejebog i
weekenden. Kan evt. få hjælp fra
DGI. Efterspørger om vi kender
nogen, der kan lægge stemme til
videoen.
Der satses på én lang video på
mellem 5 og 7 minutter, der kan
bruges til PR. Evt. hjælp til
markedsføring af videoen gennem
DGI.
Deadline for videoen er 15. juli
2021.
Christian undersøger, om vi kan
bruge overskud fra de sidste år til
supplement til video. Han
undersøger også, hvor den del af
overskuddet er, som Sydvest kan
beholde, og hvordan vi kan få fat i
den.

Alle
Alle

6

Grupperum

7

Forretningsorden

8

Online møde 03-03-2021

9

Kalender på hjemmeside,

Der oprettes mapper til de
forskellige emner som inddeles i
de forskellige år.
Det aftales med DGI Vestjylland,
hvem der ligger dokumenterne ind,
så de ikke kommer til at ligge
dobbelt.
Christian undersøger, om der er
søgemuligheder i Mimer, og
hvordan strukturen bliver bedst og
nemmest
Der er sendt mail den 23/11 fra
Michelle fra Vestjylland om,
hvordan man logger på Mimer.
Forretningsordenen tilrettes af
Christian, efter de spørgsmål der
blev stillet på mødet. Den sendes
ud inden næste møde, hvor den
drøftes igen, så den er klar til
Ros/Ris-mødet.
Dokumenter der skal vises på
Infomødet sendes til Christian.
Forretningsordenen sendes ud
inden mødet.
Der fremlægges kun handlingsplan
på mødet, da årsberetning for 2020
kommer på Ros og Ris mødet.
Data fra klubberne er ved at
komme ind.
Der offentliggøres på mødet, hvem
der bliver vært ved de forskellige
arrangementer eks. Holdturnering,
parturnering, enkeltmandsturneringer og krocket by night.
Erik efterspørger, hvornår
stævnekalenderen kommer op på
hjemmesiden, da mange allerede
har planlagt stævner?
Kalenderen er klar og kan
offentliggøres nu. Den opdateres
og justeres løbende, indtil
infomødet.
Herefter passes ind efter de tomme
weekender. Jf referatet fra Ros og
Ris mødet 2020
Erik foreslår en generalprøve
dagen før infomøde, for de der

CJ

CJ

CJ

Erik og
Frede

ikke har prøvet det før. Det
arbejder vi videre med.

10

Formandsskabet

11

Evt.

12

Punkter til næste møde.

Link sendes til alle deltagere.
Udvalget skal ikke melde til.
Man må gerne sidde to samme
sted.
Steen overtager formandsposten, Steen
og Christian tager
næstformandsposten fra den 4/3
indtil det konstituerende møde
efter Ros og Ris mødet.
Landsstævnetrøjer er kommet, og Erik
de bliver hentet hos DGI Esbjerg af
Kim eller Christian.
• Video
• Grupperum, struktur og
muligheder for at søge i
databasen.
• Forretningsorden
• Værtskaber for 2021
afklares.
• Anvendelse af overskud fra
tidligere år hvordan gør vi
det
Næste møde den 25/2 kl. 19

