Referat Online-Udvalgsmøde den 19. maj 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), Birgit Christensen (BC), Mads Guldager (MG), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud:
Ordstyrer (OS):
Referent: AJ
Pkt.nr.
Punkt-indhold
Referat
Ansvarlig
1
2

3
4
5

Valg af ordstyrer
Kommentarer til referat fra klubberne?

Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

KJ
SH: Nyt punkt. Er der nogen, der har hørt noget?
CJ: Bredes ud til klubberne, at vi gerne hører kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen.
Godkendt.
KJ: Vi har investeret i pop-up-telt til traileren. Skulle komme
inden strandstævnet.
(Kommet d 21/5)
RS: Forbavses over mail vedr. antal deltagere til festen i Ølgod. Troede det var på plads.
EP: Der er jo ikke vished for, hvordan vi kan afholde festaften
ift forsamlingsforbuddet. Vi må regulere ift restriktionerne.
Heldigvis er det kun aftenfesten, det drejer sig om.
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SH
SH

KJ
KJ
Alle

CJ: Lad os vente og se ift hvad de nye restriktioner siger. Der
kommer jo nye på fredag.
BC: Brandbjerg Højskole vil ikke oprette kursus. BC spørger
Pia ift at sende forespørgsel ud til alle højskoler om at oprette kursus i 2022.
CJ:
• Krocket by night gik rigtig fint. Bøvl gjorde det godt – stor
opbakning fra lokalbefolkningen. Mange forbi og kigge. 25
spillere. Det gav underskud på ca 250 kr. Lys er indkøbt
igen i år, så vi har til 2 baner. Men skulle være nok til næste år, så det giver overskud fremover.
• Holdturnering: Mail ud til klubberne ift forkerte/mangelfulde indberetninger. (CJ sender ud).
• KJ og jeg brugte dagen inden Krocket by night på at indrette traileren med de nye buer, pop-up-telt mv. Der er
ikke plads til mere nu. Vi skal have den vejet.
BC: Kan man ikke få ”Mobilresultater til at ”kræve” navne
ved indberetning, så vi undgår at de mangler? Det kan være
svært at gøre for nye, fordi det foregår over 2 omgange
(først resultater og derefter navne).
CJ: Jeg prøver at skrive til Jakob (Ulfborg) med spørgsmålet.

Side 2

6

Økonomi

7

Guide ved kritiske situationer

8

Forberedelse til Ros/ris den 30. juni.
- Forretningsorden (vedhæftet)
- Invitation (vedhæftet)
- Arbejdsplan (vedhæftet)
- Skal vi have ændret ”Ros/ris-møde”
til ”Årsmøde”? Ensartethed.

SH: Parturnering er klar. 57 par tilmeldt. Det kommer på hjemmesiden, hvem der skal med til finaledagen. SH sender beskrivelsen til klubberne og til FR.
RS: Udsendelse af opkrævning for holdturnering er forsinket. RS
Udsendt i går den 18. maj.
Opkrævning for parturnering skal ud straks efter opstart uge
26.
Der kommer penge ind for tilmeldinger til Rømø + sommerstævne, så der begynder at være ”+” på kontoen.
RS: Der ligger omfattende beskrivelse af håndtering af såRS
danne situationer i grupperummet. Vil udarbejde noget derfra til næste møde.
CJ: Sender mail fra Michelle videre til jer.
Arbejdsplan: Udsendes (AJ) med tilføjelser og ændringer.
SH / CJ
Forretningsorden:
Godkendt af DGI Sydvest bestyrelse den 18. maj.
Hvis vi har ændringer ved revisionen på førstkommende
møde efter konstitueringen, så skal det godkendes i Sydvest
på ny.
BC: Tænker der er noget at tilføje ift afstemning til udvalget.
Invitation:
Udsendes senest 1. juni sammen med ny forretningsorden
(AJ).
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”Ros/ris-møde” ændres til ”Årsmøde?:
Enstemmigt vedtaget i udvalget. Klubberne informeres til
Ros/ris.
Konstitueringsmøde:
Foregår umiddelbart efter Ros/ris-mødet i Helle Hallen ca. kl
21.00.

9

Video

Alle 10 i udvalget er automatisk tilmeldt + Michelle og mødeleder = 12 personer.
KJ: De 2 videoer skulle være færdig i slutningen af maj. Vises KJ
til Ros/ris.
BC: Håber, der er penge til at udvide med en instruktionsvideo, der klippes på baggrund af optagelserne. Evt selv lave
lidt optagelser. Har aftalt med Lotte at kigge på det i fællesskab.

10

Side 4

Førstehjælp

Økonomi indtil videre:
Optagelser: ca. 8.000,Redigering: ca. 4.000,- (Lotte fra DGI Sydvest)
Udvidelse til 3 videoer: Forsøge at få det lavet – også selvom
de 15.000,- overskrides en smule.
KJ: Vi har hørt følgende fra Michelle: Ved 5 personer samlet, KJ
kan der komme instruktør ud til klubberne med hjertestarter
mv. Der er også sendt info ud på mail fra DGI.
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Evt.

CJ: Kontakt til Michelle om hun vil præsentere det til Ros/ris
under hendes punkt. (KJ kontakter hende)
CJ: Styr på standstævne?
KJ: Hjælpere: MG, Jes/Anne Marie, KJ, CJ, SH.
(KJ kontakter Gunnar for hjælp).
EP: Hvor er alle fotos, vi tager? F.eks. til invitationer.
CJ: De er på SD-kortet i vores kamera. Og FR har til hjemmesiden. Hvor længe skal vi gemme tilbage? Den fyldes jo.
Undersøger om vi må lægge billeder op i grupperummet. Så
er de tilgængelige for os alle.
FR: Jeg vil sige 3 år tilbage. Hvis vi ikke må gemme i grupperummet, kunne vi evt investere i en harddisk.
CJ: Kunne vi vælge en person til at varetage opgaven omkring
fotos efter Ros/ris?
Enighed om at slette efter 3 år.
FR: Hjemmesiden – skal vi have resultater fra mix-stævner?
Og beregningsmetode – skematype.
Tages op på Ros/ris.
MG: Tøjbestilling. Hvor langt er det?
AJ: Det er gået lidt i stå pga sygdom mv. Vi får dem bestilt
snarest muligt.
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Alle

12

SH: Er det ikke fint med 3 kampe til finalestævnet i parturneringen?
Alle nikker jo. Altid godt 3 kampe på én dag.
Punkter til næste møde.
Forplejning: Steen
Torsdag den 5. august kl. 18.30 til 21.30 Evaluering Ros/ris-mødet.
i Esbjerg.
Guide ved kritiske situationer.

Sommerkomsammen fredag 3. september kl. 16.00.
Spil kl. 16.00 til 18.30 i Horne.
Spisning kl. 19.00 i grillhytten. (Evt. bestilling af maden på Hotel Hjedding).
Mads og Erik arrangerer med Steen som backup.
Framelding til Mads senest den 20. august.

Side 6

KJ

