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Online-Udvalgsmøde den 25. marts kl. 18.30.  
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: Ingen 
Ordstyrer (OS): SH 
Referent: BC 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 
1 Valg af ordstyrer Steen SH 

2 Godkendelse af sidste referat Kursus i stævneplan tages op igen 
til Ros/ris møde, da det var noget 
uklart til infomødet. 
Tirsdagstræf bliver afholdt den 
30/3 efter gældende corona-
regler. 

OS 

3 Nye punkter til dagsorden Fordeling af opgaver som pkt. 13  OS 
4 Godkendelse af dagsorden Godkendt OS 

5 Siden sidst – runde  Det vedtages, at facebookgruppen 
nedlægges, da der ikke er ret 
mange medlemmer og næsten in-
gen aktivitet. Vi vil fortsat sende 
materiale til Michelle, som kan 

Alle 



 

Side 2 

lægge på DGI Krocket Facebook-
profil. 
 
CJ og SH deltog i et webinar med 
DGI om, hvordan der kan afholdes 
generalforsamling. Der er afholdt 
skriftlig generalforsamling i Ti-
strup, og i Vesterhede er der ind-
kaldt til udendørs generalforsam-
ling. 
Vær opmærksom på, at det skal 
føres ind i vedtægterne, at der kan 
afholdes både skriftlige og digitale 
generalforsamlinger ved først-
kommende fysiske generalforsam-
ling. 

6 Økonomi Aktuelt udgifter på ca. 500 kr.  
Der er endnu ingen indtægter.  

RS 

7 Evaluering info-møde Generelt positiv evaluering 
Hvis det bliver nødvendigt, kan det 
gentages evt. med krav om et mi-
nimum deltagere for at det afhol-
des. 
Kunne evt. reklamere for denne 

OS 



 

Side 3 

mødeform til et fysisk formands-
møde. 
 

8 Forretningsorden revideres. 
Forslag vedhæftet. Desuden vedhæftes bilag, der er udarbejdet af 
DGIs juraafdeling – og tilrettet ift os. 
Skal godkendes på førstkommende Ros/ris-møde. 

Forretningsordenen blev revideret, 
og udsendes til udvalget, der sen-
der kommentarer ind til AJ. Deref-
ter sendes den til Esbjerg DGI til 
gennemlæsning. Forretningsorde-
nen skal godkendes på næste 
Ros/Ris møde. 

SH/CJ 

9 Enkeltmandsturnering. Forslag på baggrund af Info-mødet. 
Dokument vedhæftet 

Det medsendte forslag drøftes og 
tilrettes. Dokumentet sendes til 
udvalgsmedlemmerne. 

SH/EP 

 
10 

 
Video 

Dronebilleder fra stævnet i Ve-
sterhede den 24/4. Den 25/4 vil 
der være yderligere optagelser i 
Nordenskov. Lotte fra DGI Esbjerg 
klipper videoen for 400 kr./time. 
Der skal være to forskellige video-
er, en med de unge og en med de 
ældre. Der bliver både nye og er-
farne spillere der interviewes. 
 

 
KJ/BC/SH 

11 Guide ved kritiske situationer Punktet udsættes til næste møde. RS/EP 



 

Side 4 

12 Førstehjælp (i samarbejde med DGI Vestjylland) Punktet udsættes til næste møde, 
Kim kontakter hjerteforeningen. 
Emnet tages evt. med til Ros/Ris 
møde, for at afdække interessen 
for kurser i klubberne. 

CJ 

13 Fordeling af opgaver Holdturnering: Christian, Robert og 
Frede.  

Alle 

Parturnering: Steen, Kim 

Enkeltmandsturnering: Erik, Kar-
sten, Frede 
 

Krocket by night: Kim, Christian, 
Steen  
 
Sommerstævne: Erik, Kim, Christi-
an, Robert og Frede 
 

Strandstævne: Kim, Mads og Chri-
stian. 
 

14 Evt.  Klubliste drøftet.   

15 Punkter til næste møde. 
 

- Guide ved kritiske situatio-
ner 

OS 



 

Side 5 

- Førstehjælp 
- Økonomi til stævneleder og 

hjælpere ved stævner mm.  

16  Næste møde 13/4 kl. 18.30  
 


