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Referat: Online-Udvalgsmøde den 13. april kl. 18.30. 
I DGI Sydvest krocket-udvalg. 

 
Deltagere: Steen S. Hansen (SH), Christian Jacobsen (CJ), Kim Jensen (KJ), Robert Sørensen (RS), Erik Pallesen (EP), Bir-
git Christensen (BC), Mads Guldager (MG), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: Ingen 
Ordstyrer (OS): EP 
Referent: AJ 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer EP er valgt. SH 

2 Godkendelse af sidste referat ✓  
 
SH: Tænker, vi skal godkende referat efter udsendelse til ud-
valget, inden det lægges på hjemmesiden. 
EP: Konklusion: Der svares ”Til alle” senest 3 dage efter refe-
rat er udsendt. Formanden samler og kommunikerer med 
referent. Ved tvivlsspørgsmål rundsendes igen til udvalget 
inden offentliggørelse. Sendes til FR til hjemmesiden. 

EP 

3 Nye punkter til dagsorden Forplejning til holdturnering – fra BC. EP 

4 Godkendelse af dagsorden ✓  EP 

5 Siden sidst – runde  CJ: Holdturneringen er klar efter en del udfordringer med 
STAP, hvor hold pludselig dukker op efter turneringen er 
færdiggjort. Vi havde møderne i turneringsudvalget over 
Zoom. Turneringen starter på mandag. Der er 87 hold til-

Alle 



 

Side 2 

meldt. 
RS: Ved vi, hvorfor problemerne opstod på STAP? 
CJ: Jeg går i dialog med Michelle og Jacob. 
FR: Vi skal nok overveje en ny procedure ift tjek af tilmeldte. 
 
SH:  Parturneringen er åben for tilmelding. 
 
FR: Rækkenavne står ens på Min Idræt og STAP. 
Skal rækkerne byttes om? Vi bevarer rækkefølgen. 
Fjerner Serie 3 og 4 + Pulje 4 i oversigten. 
 
BC: Haft kontakt til højskolen, men de har ikke noget nyt. 
 
AJ:  

• Brevskabeloner ligger i grupperummet under ”Skabelo-
ner”. Både brev og powerpoint. Opdateret med DGI Syd-
vest Krocket. 

• Facebook-siden er lukket endelig. 
6 Økonomi RS: Ikke noget nyt, men der kommer snart nye tal. Glæder 

mig til at få penge på kontoen, når klubberne betaler for 
holdturneringen. 
CJ: Jeg har sagt til Pia, hun kan sende opkrævninger ud fra på 
mandag den 19. april, når vi starter turneringen. Håber, vi 
har tallene til næste møde. 

RS 

7 Guide ved kritiske situationer RS: Dokument udsendt i søndags. 
Jeg er i tvivl om, hvor meget ansvar, vi egentlig har. 

RS/EP 



 

Side 3 

EP: Som du har gjort – deles i to: akutte tiltag og efterfølgen-
de praktiske tiltag ift stævnet. Der er selvfølgelig forskel på, 
hvor alvorligt det er. 
 
Drøftelse udfra udsendte dokument. 

• Akutte fase fx: er der gang i 1. hjælp? Sikre kontakt 112. 

• Praktiske tiltag fx: skal kampene stoppes? Skal alle sam-
les? Skal stævnet fortsætte? Turneringsleder/udvalget ar-
rangerer, hvis der skal nyt arrangement til. 

Tjekliste udarbejdes af RS. CJ sender tanker til RS. 

8 Forretningsorden revideres. 
Er sendt til DGI Sydvest. 

Vi har ikke hørt tilbage endnu. Birthe har haft ferie. 
Udsættes. 

SH/CJ 

9 Førstehjælp (i samarbejde med DGI 
Vestjylland) 
Kim kontakter Hjerteforeningen. 

KJ: Hjerteforeningen har ikke svaret. 
CJ: Michelle siger, de har gang i noget i Vestjylland også. Må-
ske vi skal samarbejde om noget. F.eks. et koncept med gra-
tis deltagelse i klubberne. 
KJ kontakter Michelle vedr. samarbejde. 

CJ 
KJ 

10 Økonomi til stævneleder og hjælpere 
ved stævner mm. 

EP: Ift sommerstævnet. Vi skal passe på, det ikke løber løbsk 
ift udgifter til hjælpere fra udvalget. Jeg tænker, hvad har 
man af ekstraudgifter – kørsel og bespisning under selve ak-
tiviteten, man hjælper til. 
Enighed om dette. 
 
EP: Hvordan afregner vi ift ’endagsspillerne? Nogle synes, det 
er svært med for mange forskellige tilmeldinger online. 
CJ: Vil være smart gennem arrangementsnummer, så vi har 

EP 



 

Side 4 

fået pengene på forhånd. Men stævneledelsen bestemmer, 
hvordan det skal foregå. 
EP: Konklusion: Vi laver online tilmelding til ’endagsspil, hvor 
de også skal bestille evt. frokost. Vi beder Ølgod Krocket + 
Campingpladsen lave dags-dato til hjælperforplejning, så det 
kan betales efterfølgende. 

11 Forplejning til holdturnering BC: Jeg fik en henvendelse ift vi må drikke kaffe til holdturne-
ringen. Derfor dette punkt. 
SH: Efter kontakt til Michelle: 
”Anbefalingerne hedder fortsat, at vi fraråder eller opfordrer 
til at udsætte sociale aktiviteter - såsom at drikke kaffe 
sammen. Dette er uanset om det er for egen klub eller i for-
bindelse med en turnering.” 
CJ/AJ sender mail ud til klubberne i denne uge forud for op-
start af Holdturneringen på mandag den 19. april. Med link 
til DGI-restriktioner – klubberne selv holde sig ajour derinde. 
Dette gælder ift alle arrangementer. Hold jer desuden orien-
teret på vores hjemmeside ift aflysninger. 

BC/SH 

12 Evt. CJ: Den nye skærm er afleveret til smeden. Foden laves, så 
den kan stå på et bord. 
Hvad skal vi med det gamle TV/skærm? Skal den på gen-
brugspladsen? 
Enighed om at kassere den. 
 
EP: Har vi tavler til resultater? 
CJ: Ja i traileren har vi whiteboard mv. 

Alle 



 

Side 5 

KL: Ølgod har en hjertestarter – husk til Sommerstævne. 
 
BC: Videoen optages den 25. april i Nordenskov kl 10.00, hvis 
vejret holder. 
KJ: Der optages desuden med dronen i Vesterhede til lør-
dagsstævne den 24. april.  
 
Vi undrer os over, hvad forskellen på kaffe ved holdturnering 
og spisning ved tirsdagstræf er. (SH kontakter Michelle/Pia). 
Svar fra Michelle 160421: 
Vi opfordrer til, at man aflyser eller udskyder alle sociale ar-
rangementer. Sociale arrangementer er defineret ved fælles 
aktiviteter udover krocket. F.eks. anbefales det, at aflyse so-
ciale aktiviteter efter endt træning, turnering eller stævne, 
hvor der normalt vil være fælles kaffe, brød eller lignende. – 
Det gælder både inden- og udendørs. 

13 Punkter til næste møde onsdag den 19. 
maj kl 18.30. Evt i Esbjerg, hvis der er 
åbnet for det. 

• Forretningsorden revideres. Er sendt til DGI Sydvest. 

• Guide ved kritiske situationer (status). 

• Førstehjælp (status). 

• Video (status). 

EP 

 
 


