Referat af Udvalgsmøde den 14. oktober kl. 18.00. Degnevej i Esbjerg.
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): SH
Referent: AJ
Brød: Kim
Pkt.nr.

Punkt-indhold

1
2
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Valg af ordstyrer
Kommentarer til referat fra klubberne?
Nye punkter til dagsorden

4
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Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

Referat
SH er valgt.
Ingen.
EP: Opgavefordeling. For sent efter Årsmødet.
KJ: Juniorkrocket.
CJ: Hjemmesiden.
Godkendt.
EP: Positivt med 114 deltagere til Varde Kommune mesterskab.
CJ: KJ og jeg (rep. for Idrætsledelsen) var på Fyn til deres årsmøde i krocket. Vi foreslog og blev enige om at udvalgene for
mit område (Syd) skal mødes og samarbejde mere. De har
det både i Nord og Øst. SH havde givet grønt lys for Sydvest,
inden vi foreslog det. Vi prøver eftersæson-perioden.
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Ansvarlig
SH
SH
SH

SH
Alle

Vi har dog ikke rigtig nogen kontakter i DGI Sønderjylland
krocket. CJ har undersøgt det. CJ prøver at tage kontakt til
Gunnar, om han ved mere.
BC: Ingen højskoler responderer på vores kontakt.
CJ: Har set at Vostrup Efterskole er ændret til højskole. Måske prøve at kontakte dem?
BC: Kontaktet i mandags af Vejen Kommune, at der var trivselsdag for medarbejdere, der skulle spille krocket i dag i 45
minutter. 16 baner. De har lånt 8 baner, køller og kugler fra
os.
FR: Kontaktet af Oluf fra Tjæreborg ift diplomer, der kan
printes fra hjemmesiden. Bedt ham tage kontakt til Ulfborg.
KJ: Vesterhede afprøvede speed-krocket i lørdags. Spil ½
time pr. kamp. Derefter kort pause og så næste kamp. Dvs
kun point talte. 8 par i puljen. Der var overvejende positive
tilbagemeldinger. Sjov og anderledes måde at spille på. Vi
prøver nok igen næste år.
Forslag:
- Måske mix næste år, så puljerne bliver mere jævnbyrdige.
- Evt returkampe med 4 par, så 6 kampe i stedet for 7.

Side 2
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Økonomi – Budget

7

Guide ved kritiske situationer.

8

Forberedelse til Midtvejsmøde
- Sydvest forslag.
- Oplæg om seedning.

SH: Ingen til åbent hus i Vesterhede.
RS: Gennemgang af balance pr 15/9-21. Og budget 2022.
Vi ønsker os en megafon.
Kan vi på nogen måde give lidt tilbage til medlemmerne? Vi
har en del i overskud fra de sidste par år liggende i Vestjylland.
Drøftelse derom. Overvejes af alle og sættes på næste møde.
RS: Kunne godt tænke mig at få lavet en kort, konkret køreplan, men har brug for hjælp.
Følgende arbejder videre: RS, EP, SH.
CJ: Materiale sendt ud fra Michelle til deltagere på mødet.
SH: Forslag fra os (2 stk) og fra Øst (Ændre rækkenavne tilbage).
Drøftelse af Øst-forslag.

RS

RS

SH/CJ
KJ/CJ

Seedning:
Oplæg fra CJ/KJ. Herefter drøftelse.
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Side 3

Godkendelse af dispensationsretningslinjer (findes i Mimer).
Evaluering turneringer/finaler

EP: Kan man på en eller anden måde markere reserver i
STAP? Spørgsmål til Michelle/Jacob i Ulfborg.
Godkendt.
Par:
SH: Gået fint. Stor ros til Vorbasse for baneforhold til finalestævnet.
Hold:

SH
SH/CJ/EP
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Side 4

Forberedelse til formandsmødet
- Placering
- Lørdags/søndagsstævner
- Tvungen op-nedrykning.

CJ: Selve turneringen gik fint. Rigtig få med forkerte indtastninger – meget positivt. Alle er gode til at indberette efterhånden.
Finaledagen gik fint. Efterfølgende mindre pæn mail, hvori
det blev skrevet, at de havde vundet en kamp mere end der
var blevet indberettet på dagen. Desuden var telefonsamtale
meget ubehagelig. Det er ikke i orden, vi bliver overfuset af
spillerne på den måde. Holdet burde have reageret på finaledagen.
Generelt: Vi oplever grov tone fra spillerne indimellem. Vi mister lysten til at varetage opgaverne.
Indføres i retningslinjerne + ved velkomsten, at det skal afgøres på dagen inden præmieoverrækkelse. (BC laver udkast og
sender til SH).
Desuden var banerne ikke klippet. Baneforhold skal være i
orden – det er finale.
OBS tilretning af retningslinjer ift. brug af reserver.
Enkeltmands:
EP: Det kørte fint. Efterfølgende melder en spiller fra til DM,
kun sidstepladsen kunne og kom med i stedet.
Spørgsmål til prisen for DM for enkeltmands. Høj ift holdDM.
SH: 3 tilbagemeldinger. Placeres i Tistrup.
SH/EP/CJ
Dagsorden udarbejdes og udsendes af SH.
Alle
Tilføjes:
- Udstedelse af diplomer fra finalestævner og DM.

- Ansøgning om dispensation.
- Krav til faciliteter til finalestævner.
- Ordentlig tone fra spillerne – klagegang.
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Evaluering Sommerstævnet – herunder
svar ift sommerferie på kontoret.
Evaluering strandstævne.

- Inspirationskurser for nybegyndere.
Onlinemøde mellem Midtvejsmøde og Formandsmøde tirsdag den 2. november kl 20.00. Afbud fra KL. (AJ opretter
møde)
Mødetid for udvalget formandsmødet den 17. nov kl 17.30.
Krav til finalestævner – baner. Dokument udarbejdes. SH/AJ.
Sommerstævne:
EP
EP: Evalueringsmøde med Ølgod Camping og Ølgod Krocketklub. Generel tilfredshed.
KJ
Enighed om, at frokostmenuerne blev lidt rodet, så det anbefaler vi at droppe, så krocketklubben selv kan bestemme frokosten.
Økonomisk blev det hæderligt for Ølgod Krocket og Sydvest
Krocket. Knap så godt for campingpladsen. Overvejelser om,
hvad der kan gøres.
Generelle overvejelser om økonomien og tilmeldingsproceduren.
CJ: De (Ulfborg) følger op på, om det ikke kan ændres med
fælles ferie i økonomiafdelingen. Det er ikke kun problem for
os. Vi skal huske at følge op på det til foråret.
Strandstævne:
KJ: Det gik fint. På trods af corona var der 90 tilmeldte. Kun
problemer med pavillonen pga stærkt blæsevejr.
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Instruktion – inspirationsdag
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Ensretning drejebøger

15

Gave ved udvalgsmedlemmers runde
fødselsdage.
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Grupperummets opdeling

17

Opgavefordeling

Side 6

BC: Instruktion med 6 nybegyndere i Alslev. Det var en lørdag
kl 10-14. Meget positiv tilbagemelding. Ernst var der om formiddagen som instruktør. Vi spillede lille turnering om eftermiddagen.
Tænker det skal udbydes en gang om foråret med opfølgning.
Og igen om efteråret for de nye spillere, der starter i løbet af
sæsonen.
Punkt til formandsmøde.
BC: Forslag rundsendt.
Drøftelse. Og rettelser.
SH: Måde at påskønne arbejdet i udvalget.
Godkendt.
Vi sender alle besked med fødselsdage (første 6 tal i cpr) til
SH.
AJ: Hvad tænker I ift udsendte? Det roder lidt, fordi vi hver
især gør det forskelligt.
SH: Der skal være en administrator.
Konklusion: AJ bliver administrator. Hun opretter mapper og
kan spørges til råds, hvis man er i tvivl om placeringen af et
dokument, man vil lægge ind.
Datoer på møder laves efter de rette standarder (år, måned,
dato).
AJ kontakter Michelle for ny opdeling.
EP: Det er for sent at fordele kommende års poster/opgaver
efter årsmødet i marts. Kunne vi ændre det, så det gøres i

BC

BC
SH

AJ

EP
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Juniorkrocket

19

Hjemmesiden

17

Evt.

efteråret? Hvis der sker udskiftning i udvalget, kan andre
tage over.
Opgaver 2022 fordeles på onlinemødet den 2. november.
KJ: Tænker at vi kan lave mindre baner til juniorer. Der er
kommet 2 nye, helt unge spillere i Billum. Vil gøre forsøget
med de 2 i løbet af oktober. Overvejelser omkring skolekrocket i stil med skole-skydning. Har tilsagn fra skydning i
Sydvest om at hjælpe os i gang.
CJ: DGI har sat penge af til fokus på samarbejde med kommunerne. Og det kunne jo være samarbejde omkring skoleturnering.
EP: Vi har faktisk forsøgt med ½-bane (15x10) i Tistrup. Der
var bl.a. 2 unge på 15 år og prøve.
Konklusion: KJ arbejder videre.
CJ: Vi har DGI-logo stående på hjemmesiden (også landshjemmesiden) i både højre og venstre hjørne. Kan det fjernes?
FR: Det kan godt gøres.
FR fjerner logo oppe i hjørnerne på både Sydvest og landshjemmesiden.
EP: Meget farve på invitationerne udarbejdet i Ulfborg.
Svært at se kontrasterne. OBS på det.
CJ: Michelle spørger ind til, hvor mange eksemplarer af diplomerne, der bliver brugt i klubberne. Og skal der stadig
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KJ

CJ

Alle

sendes så mange? Skal vi evt til selv at lave skabelon igen?
De bruger mange ressourcer på det. Skal billederne på?
Alle spørger ind til det i klubberne – formandsmødet.
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Punkter til onlinemøde 2. november
2021 kl 20.00.

CJ: Tilmelding til landsstævne 2022 starter 1. november.
- Formandsmøde
- Opgavefordeling 2022

Julefrokost: Fredag d 10. december.

Overvejelse om sted. (KL har efterfølgende inviteret.)

Punkter til efterfølgende møde.
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- Forplejning:
- Ideer til, hvordan vi kan bruge overskuddet, vi har liggende i Vestjylland.
- Kriseplan

SH

