Udvalgsmøde 25-02-2021 kl 19.00.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian, Steen, Carsten, Robert, Erik, Mads, Frede, Kim og Birgit
Afbud: Aase
Ordstyrer: Steen
Referent: Birgit
Forplejning:
Pkt.nr.
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Punkt-indhold
Valg af ordstyrer
Godkendelse af sidste referat
Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

Referat
Steen
Godkendt
Sommerstævne
Godkendt
Steen og Christian har meldt sig til et onlinekursus om, hvordan man kan holde et ros og ris møde online.
Ingen øvrige kommentarer.
Kim fortæller om videoer, evt. mindre videoer og en større
video. Evt. standardspørgsmål til 5 forskellige personer der
fortæller, hvorfor de spiller krocket.
Vi må gerne anvende vores overskud fra sidste år til hjælp til
video, evt. også søge midler fra fællespulje, da videoerne også kommer øvrige klubber til gode.
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Ansvarlig

Alle
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Værter for finalestævner
Info-møde den 3/3 kl 18.30?
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Formandskab
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Sommerstævne
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Evt.

Side 2

Er drøftet
Der er kun tilmeldt 14 deltagere fra 11 klubber. Der drøftes
om vi skal afholde infomødet eller aflyse.
Der blev besluttet at afholde mødet og udarbejde et mere
udførligt referat, som bliver sendt ud til alle klubber. Der
sendes et link ud til deltagerne, så man kan se om ens computer er sat rigtig op, derudover kommer der også et link til
mødet.
Der bliver mulighed for at få telefonisk hjælp til at afprøve
Zoom mandag den 1/3 kl. 9-12.
Mødet åbnes kl. 18
Er drøftet, og juridisk kan der ikke skiftes formand i perioden,
så Christian fortsætter som formand perioden ud.
Der er nogle rettelser til indbydelsen som drøftes. Indbydelsen sendes ud i starten af næste uge.
Skabelon med DGI´s logo sendes ud til udvalgets medlemAlle
mer.
Tilmelding til parturnering åbnes 30/3 efter tilmelding til
holdturnering er lukket. Turneringen spilles i uge 26-27-28
åben i ca. 4 uger.
Tilmelding til holdturnering fra den 3/3 til den 28/3.
Vi kan godt selv oprette mapper på Mimer.
Erik undersøger om det er muligt at afholde tirsdagstræf i
slutning af marts, det blev drøftet
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Side 3

Punkter til næste møde.

Christian påpeger at de ansvarlige for tirsdagstræf skal undersøge om det må afholdes.
Erik undersøger nærmere om det er muligt at afholde tirsdagstræf.
25/3 kl. 18.30
Forretningsorden.

