Online-Udvalgsmøde den 2. november kl. 20.00.
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: KL, MG
Ordstyrer (OS): CJ
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

CJ er valgt.
Nej.

SH
SH

Ingen.
Godkendt.
SH:
- MG har ønsket at stoppe i udvalget med omgående virkning. Suppleant indtræder derfor i udvalget.
- Har været til Midtvejsmøde. (Se pkt. 7)

CJ
CJ

KJ: Kontakt til byen Holbøl i Sønderjylland, der vil lave motoriske baner
ifm aktivitetshus (set artikel). Opfordret dem til at lave krocketbaner.
AJ: I gang med grupperummet i Mimer. Vender tilbage, når det er færdigt.
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Side 2

6

Økonomi

7

Tilbagemelding fra Midtvejsmøde

CJ: Også været til Midtvejsmøde med formøder i Idrætsledelsen. Her deltog bl.a. Henrik Louring, direktør i DGI Vestjylland og Dan Skjerning, medlem af DGI’s hovedbestyrelse.
- Her blev det vedtaget, at landshjemmesiden for krocket skal ophøre
31/12 2021.
- Når vi sætter gang i nye ting (som vi er gode til i Sydvest Krocket!), skal
vi bruge ”Stor-” DGI mere ift kontakter og sparring, og de hjælper
gerne. Fx Hjerteforeningen, Ældresagen mv.
RS: Materiale udsendt. Balance pr. 15/10 ser ud til at give overskud på ca RS
6.000,- i 2021. – Tæt på budget.
CJ: Er der flere tanker om budget 2022?
RS: Budget skal indsendes senest 10. november til Ulfborg. Vi lægger ekstra i Uspecificerede udvalgsønsker.
Ca. 4.000,- i budgetteret overskud.
RS laver budgettet færdigt og sender det til Ulfborg.
SH:
SH
- Fredag aften havde vi workshop, brainstorming, omkring hvordan vi
fremmer, promoverer og får nye medlemmer. (Der er 20.000,- fra
landsdelenes overskud til brug på landsplan til formålet). Vi kom frem
til 3 metoder/værktøjer, som Idrætsledelsen skal arbejde videre med:
1) Skolekrocket/juniorkrocket, 2) Reklame og sparringspartnere, 3) popup-krocket… (12 timer efter blev serie- og divisionsnavne stemt ned,
hvilket jo så godt kan undre, når det netop var med henblik på reklame/rekruttering af nye spillere).
- Seedning skal sættes i gang, og vi skal i gang med systemet i vinter, så
vi er helt klar klar til næste sæson.

- ”Midtvejs”møde bliver til ”Års”møde.
- Stemmeret, til suppleanter i Idrætsledelsen blev nedstemt.
- Ansøgning og Planlægning af DM 2 år frem blev godkendt.
2022: Hold: Varde, Par: Vorbasse, Enkeltmands: Gilleleje 2023: Hold:
Give, Par Hasle (Bornholm), Enkeltmand: Varde.
- Rækkenavne blev stemt tilbage til det gamle.
- Man kan ikke deltage i samme turnering i mere end én klub.
- Vores forslag om dispensation til at spille med ”vikar” blev godkendt
med stort flertal!
Idrætsledelsen udarbejder skabeloner til dispensationer, der sendes til
alle landsdele.
- Årsmødet bliver samme tid næste år.
KJ: Var det anonym afstemning? Svært at få taletid? Eller er det bare
mig?
EP + SH: Nej, der blev ikke altid givet taletid til alle på retfærdig vis. Især
blev dele af Idrætsledelsen ofte overset.
RS: STAP-punktet ikke være på sådan et møde. Det skulle måske være
placeret til andet arrangement. Tænker, det var tidsspilde, når vi ikke
kunne logge på allesammen.
SH: Vi fik først mail aftenen før, hvor vi sad til første del af Midtvejsmødet. Ikke optimalt.
CJ: Nej det var ikke optimalt.
EP: Følte, det var meget forvirrende.
BC: Kan vi ikke lave et kursus for os selv i Sydvestudvalget?
Side 3
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Formandsmøde
- Planlægning
- dagsorden

FR, CJ og AJ kan undervise. Dato sættes.
BC: Generelt synes jeg, det var et godt Midtvejsmøde med masser af
gode indspark og drøftelser.
SH: Jeg har lige nu 7 tilmeldinger. Synes, vi skal holde det uanset antal tilmeldinger.
Gennemgang af dagsorden.
SH udsender Dagsorden i løbet af denne uge. Samtidig reminder på tilmelding.

SH

Gennemgang og drøftelse af personlig seedning.
Skal det også gælde til lør-søndagsstævner i Sydvest? Brug for helt klare
retningslinjer.
Bede om input på formandsmødet?
Forklaringsdokument udarbejdes af arbejdsgr. inden udsendelse af dokumenter.
Gruppe til Seedning nedsat (SH, BC, KJ, CJ)

9
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Side 4

Arbejdsopgaver 2022
Sidste konstituering + Forretningsorden (OBS punkt
5) vedhæftet.
Skal punkt 3 tages ud af
dagsorden?

Opgavefordeling
AJ sender oversigt
CJ: Arbejdsopgaver for 2022 fordelt. KL har dog mulighed for at byde ind
endnu.
Forretningsorden rettes til til Årsmødet i marts (pkt 5 mv.)
BC: Uheldigt ikke at kunne forberede sig til alle punkter.
SH: Jeg vil gerne beholde det, men vi skal blive bedre til at udskyde nye
punkter til nærmere drøftelse på næstkommende møde.

SH

BC
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Evt.
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Punkter til online-møde
torsdag den 20. januar kl
18.30 2022.

Side 5

EP: Vi skal alle blive bedre til at indsende punkter, men der KAN komme
nye akutte punkter.
CJ: Foreslår: nye punkter sendes til SH senest 2 uger før. Kun akutte punkter kan komme på.
FR: Kunne man omforme punktet, så det hedder ”Akutte nye punkter”.
Beslutning: Punkter til dagsorden skal sendes til SH senest 2 uger før mødet. Kun akutte nye punkter kan komme på samme dag. Ellers kommer
de på næste møde (pkt. 12).
SH: Jeg har inviteret Michelle til (at skrive referat til) Årsmødet torsdag
Alle
den 3. marts 2022. Hun har takket ja.
CJ: Vi skal også til at overveje mødeleder til Årsmødet. Send kandidater til
SH inden julefrokost.
- Ideer til, hvordan vi kan bruge overskuddet, vi har liggende i
OS
Vestjylland.
- Kriseplan
- Seedning (tilbagemelding fra arbejdsgruppen)
- Forberedelse til Årsmødet
- Intern STAP-kursus – hvornår?

