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Online Udvalgsmøde den 17. februar 2022 kl. 19.00. 
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), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: 
Ordstyrer (OS): SH 
Referent: AJ 
Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer SH valgt. SH 

2 Kommentarer til referat fra klub-
berne? 

Ingen. SH 

3 Akutte punkter til dagsorden Ingen. SH 
4 Godkendelse af dagsorden Godkendt. SH 

5 Siden sidst – runde  FR: Hvem har bestemt, at instruktørlisten ikke skal være på hjem-
mesiden? 
SH: Mener, det er bestemt på Midtvejsmøde. 
CJ: Sydvest er de eneste, som brugte listen/instruktører. Det blev 
bestemt i Idrætsledelsen, at der skulle startes forfra sammen med 
nyt kursus-system. 
Konklusion: Sydvest ønsker, at instruktørlisten skal lægges op på 
DGI’s hjemmeside igen. Evt. kun med Sydvest-instruktører. SH 
kontakter Pia/Michelle. Så kan der linkes til den fra Sydvest-siden. 
 

Alle 



 

Side 2 

FR: Jeg vil gerne have en forklaring til seedningen, så det er med 
på hjemmesiden. SH sender til FR. 
 
BC: Ved at lave noget ift kurser – datoer mv. Ved at udarbejde nyt 
materiale. Fremlægges til Årsmødet. KL og jeg skal til Bøvl. 
 
EP: Vi er jo i gang med juniorområdet og forventer at afholde kur-
sus i år i Tistrup. Hvad er prisen? Desuden lavet flere tiltag med 
flyers osv. 
BC: Pris for kurser: instruktørers kørsel dækkes + et par flasker 
vin. 
KJ:  Oksbøl har nok brug for lidt indspark – vil du, EP, kontakte Kri-
stian Hansen? 
 
KJ: Ift dispensation til at have afløser med: Må man kun skiftes ud 
MELLEM to kampe? Eller må der også skiftes ud undervejs? 
Konklusion: Det er godkendt på Midtvejsmøde, at der kan skiftes 
ud MELLEM to kampe. Det kan evt. aftales mellem holdene, at der 
kan skiftes ud inde i en kamp. 
 
CJ: Skolekrocket – snakket med Preben fra skydning. KJ og jeg mø-
des med ham mandag uge 9. 

6 Økonomi RS: Regnskabet er opgjort for 2021. Klar til Årsmødet. 
Overskud på 10.271,12 kr. 
Hvad gør vi ift. Årsmødet? Svært at se på skærmen. Måske lægge 
forskellige konti sammen.  

RS 



 

Side 3 

RS kigger på muligheder for ”sammenlægninger” og rundsender 
oplæg. 

7 Forberedelse Årsmøde. 
Bl.a. synlighed i klubberne. 

De sidste aftaler på plads. 
FR lægger Seedningsskemaet på hjemmesiden snarest.  
SH sender mail ud til klubberne, at seedningsskemaet er på hjem-
mesiden + forlængelse af tilmelding til Årsmødet til søndag aften. 
+ Kontakte Pia for at forlænge tilmeldingsperioden. 

SH 

8 Seedning.  
- Hvordan gøres det efter sæso-

nen?  
(Både generel og lør-søndags-
seedning). 
 
 
 
 
 
 

- Procedure ved ønske om at få 
slettet navne på seedningsli-
sten. 

SH: Hvad gør vi efter sæsonen?  
CJ: Så sendes de atter ud til klubberne og rettes til efter resultater 
fra turneringerne. 
SH: Hvad gør vi ift lør-søndagsstævner? Starte forfra eller? 
BC + EP: Hvert år startes ud med den ”officielle” seedning efter 
turneringerne. 
 
KL: Holder vi fast i seedningerne? Hvad sker der, hvis det ikke 
overholdes? 
Drøftelse. 
 
CJ: Kunne det være klubberne, der sender det til formanden for 
Sydvest udvalget, så vi er ansvarlige for at slette det? 
Enighed om det. 
 
Originalen lægges på Mimer. AJ opretter mappe + mapper m års-
tal. Ny version lægges ind ved rettelser. Dato + initialer i nederste 
højre hjørne. OBS række 3 – version (dato) iht. Fredes program-
mering.  

SH / BC / 
KJ / CJ 



 

Side 4 

9 Endelig afklaring ift. den ekstraor-
dinære generalforsamling 27/2-22. 

SH: Der er indtil videre ingen kandidater fra Region Syd. Har snak-
ket med de andre landsdele. 
SH, EP og RS tager derover for Sydvest. KJ for Idrætsledelsen. 

SH 

10 Økonomi til Skole OL + skole/juni-
orkrocket. 
Kim har en idé til overskud. 

KJ: Har et forslag til, hvad vi skal bruge vores overskud for de an-
dre år til: Taktisk træning – optagelse af billeder med drone. 
BC: Udvikler materiale til kurser. 
Drøftelse. 
 
CJ: Ifm. skole-OL i Billund. Må vi bruge penge fra overskuddet til 
flyers og Beach flag?  
EP: Hvis det kan hjælpe med at udvikle, så skal pengene da ud og 
hjælpe. 
RS: Ja, det er jo vores egne penge, så de skal da bruges. 
Enighed om at lade SH/KJ/CJ bruge 8.000,-. Derudover spørges 
udvalget.  
CJ: Kontakt til Michelle ift. at anvende 8.000 af overskuddet – 
hvordan posteres det?  

KJ 

11 Evt. EP: Nogen der ved, hvordan og hvorledes krocket skal afvikles til 
Landsstævne?  
SH: Det kan vi spørge ind til den 27/2. Det er Idrætsledelsen, der 
står for det. 
EP: Skal vi ikke reklamere for det til Årsmødet? 
SH: Jo. 
 
CJ: Må vi bruge teksten fra Tistrups flyers? 
EP: Ja det må i gerne.  

Alle 



 

Side 5 

12 Punkter til næste møde 1/3 kl. 
19.00. Online. 

Ekstraordinær generalforsamling – tilbagemelding. 
Der sendes ikke dagsorden ud. 

SH 

 


