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Referat Online Udvalgsmøde tirsdag den 15. november 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), Karsten Ladefoged (KL), Tonny Andersen (TA), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: 
Ordstyrer (OS): CJ 
Referent: AJ 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer CJ valgt. SH 

2 Kommentarer til referat fra klub-
berne? 

Ingen SH 

3 Akutte punkter til dagsorden EP: Nyt punkt under økonomi. 
SH: Dato til formandsmøde. 

CJ 

4 Godkendelse af dagsorden Slutning senest 21.30. 
Ellers ingen bemærkninger. 

CJ 

5 Siden sidst – runde  SH:  
- Været til Årsmøde i DGI i Vejle + DGI Krocket i Tune. 
- Mail vedr nye personer/ændringer i Ulfborg. 
- Mail til formænd, som i har set. 
FR:  
- Horne ikke meldt tilbage med seedning fra stævne. (Punkt næ-

ste møde). (KL: Sinne siger, hun har udfyldt, og det skulle være 
sendt til FR) 

Alle 



 

Side 2 

- Problemer med nyeste udgave af stævneplan. Man skal tjekke 
foroven, hvilken udgave, man kører på. Den skal være fra sidst 
i 2021. 

KJ:  
- Hvilken tykkelse skal snoren til banerne på Rømø være?  
- Hvor mange ruller? 
(Minimum 2 mm, 12 ruller, gerne i skrigfarve, spild bruges af BC 
til splitsnore). KJ har en klapsammelig sækkevogn, der evt. kan 
bruges til opruller. 
CJ:  
- Været til workshop til Årsmøde i DGI. DGI’s vedtægter ændres, 

så der bliver anderledes tildeling af tilskud til de enkelte idræt-
ter. Så de små idrætter kan nu søge ekstra til udvikling mv. Jeg 
har tænkt at lave et forslag til Idrætsledelsen, så de får søgt til 
krocket. Hvad siger i til det? Selvfølgelig med rundsendelse til 
jer først. (Punkt til næste møde). 

- Der er kommet ny direktør i DGI Vestjylland, Sara Jørgensen. 
- Købt megafon hjem. 

6 Nyt fra Idrætsledelsen 
 
 
 
 
 
 
 

EP: Der har ikke været møde siden Årsmødet i Tune. Så ikke noget 
nyt. 
RS: Jeg arbejder lidt sammen med Michelle ift at komme til bunds 
i økonomien (Idrætsledelsen). Håber på møde med økonomifolk 
ift at få svar på, hvor pengene bliver af. Hvor er vores overskud? 
 
 
 

EP / RS 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 3 

Herunder evaluering af / tilbage-
melding på DGI Krocket Årsmøde. 
(Referat tilsendt). 

SH:  
- Har i fundet ud af mere ift DM i Varde? (Underskuddet var 

stort). (Ja nogle af pengene er fundet i forkerte konteringer 
mv.) 

- Debatforslag vedr spil med 2 hænder. Vi blev opfordret til at 
indsende forslaget til næste Årsmøde. Meget positiv indstilling 
blandt de andre landsdele. Vi blev indirekte opfordret til at af-
prøve det i Sydvest i sæson 2023. EP spørger ind til det i 
Idrætsledelsen på næste møde d 30/11. 

 
BC: Referatet var rodet ift resultater på afstemning ved forslag. 
Der kunne være links til forslagene i referatet. 

 
Alle 

7 Økonomi 
Herunder budget – færdiggørelse. 
(RS har fået udsættelse til 16/11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drøftelse af budget og færdiggørelse. 
Rømø: 
BC undersøger toiletvogn pris mv ved Tønder Kommune. 
Instruktion: 
Går under udvikling af krocket. 
Udvikling af krocket: 
Punkt på næste møde. Overvejelse af muligheder. 
Spørge klubberne på Årsmødet om ideer. 
Kørsel: 
Afsættes til samarbejdsmøder med Region Syd (Fyn, Sydøstjylland 
og Sønderjylland). 
 
 
 

RS 



 

Side 4 

 
 
 
 
 
Ekstra punkt fra EP. Tanker fra Års-
mødet og ønsker sparring – punkt 
næste møde.  

Ift udlæg:  
CJ: Det skulle vi undersøge ved DGI’s årsmøde. Det kommer fra 
DGI’s økonomi-udvalg, at der kun kan udbetales 1 x pr. md. 
 
 
EP: Jeg tænker, at det er vigtigt at holde fast i 2 dage i DM for 
holdturneringen. Kunne man tænke sig, at Idrætsledelsens udgif-
ter til DM’erne og landsdelenes deltagelse ved Årsmødet på 2 
dage dækkes af en betaling fra landsdelene pr. deltager i turne-
ringerne (af de 150,-)? 

8 Evaluering af stævner og turnerin-
ger (udsat). 

• Strandstævne 

• Sommerstævne 

• Holdturnering 

• Parturnering 

• Enkeltmandsturnering 

• Præmier 
Kan vi ensrette finalestævnerne? 
(BC) 

Strandstævne (KJ) 
- 2 eller 3 hjælpere til afvikling 
- Banenumre sættes op. 
- 6 spillere mere end sidste år. 
- Mere reklame/info om, det er i juni (og ikke august). 
Sommerstævne (EP) 
- Flere deltagere ønskes. Især skuffende deltagelse fra vores lo-

kalområde. Nævne til Årsmødet, at vi skal have flere delta-
gere. 

- Camping rigtig godt tilfreds med resultat og økonomi. 
- Krocket-klubben vil godt prøve igen. Men ikke helt tilfredshed 

om økonomi. 
- Vi havde 1300,- i overskud i Sydvest udvalget. 
- Flag-alle sættes op af campingpladsen. 
- Håber præmierne bliver billigere fremover. Måske andet end 

vin? 

Alle 



 

Side 5 

- Måske ensartet antal kampe (3 eller 5). Så bliver puljerne må-
ske nemmere at få til at gå op. 

Holdturnering (SH) 
- Forløb ok. 
- 3 DM’er. 
Parturnering (BC) 
- Gik fint. Ikke store problemer i det. 
Enkeltmandsturnering (EP) 
- Tilbagegang i deltagere – 28. Det skal vi nok regne med pga 

seedning. 
- Dagen gik fint. 
- Hvis nogen mener, de er seedede forkert, så deltag i enkelt-

mandsturneringen! 
- Ved DM kan man ikke se, hvem der deltager som etter eller 

toer. Det kommer fremover. 
Generelt for turneringerne  
CJ: Vinderne af en række, der ikke spiller på finaledagen, skal 
nævnes ved præmieoverrækkelse. Skrives i årshjulene. (BC?) 
SH: Jeg vil gerne have, at der kun rykker én op fra hver række. 
(Drøftes næste møde). 
 
Ensretning af finalestævner (BC) 
Vi gør det forskelligt i finalerne. Kan vi gøre noget? 
CJ: Svært at forudse, hvor mange der tilmelder sig enkeltmands.  
Konklusion: Svært at ensrette på. Enkeltmands er så forskellig fra 
de andre to, som har indledende runder. Dog skal vi huske, at alle 



 

Side 6 

rækker har lige vilkår i enkeltmandsturneringen, hvis de har lige 
mange spillere. 
 
Reglementer (BC foretager rettelserne) 
- Tilføje at et par skal fratages point, hvis de har for høj seed-

ning. 
- Slettes i reglementer, at turneringslederen kan rykke hold/par 

ned, hvis det hjælper til at turneringen går op. 
 
Præmier (vedtaget på sidste møde) 
Fortsætte med kakler. Der afsættes flere penge, så vi kan bestille 
ekstra hjem. 

9 Instruktørmøde – hvornår? (Udsat) Udsættes til efter årsmødet. 
Udviklingspulje. Hvem vil være med til at udvikle firma-koncep-
tet? Herefter kan klubberne selv overtage afviklingen. 

BC 

10 Evaluering firma-krocket (OBS øko-
nomi) (Udsat) 

KJ: Hvordan kan vi lave et godt koncept, hvor firmaerne får no-
genlunde ens undervisning? 
Måske kunne vi bruge noget af udviklingspuljen? Til udvikling af 
konceptet. Måske kunne instruktørerne få kørepenge fra os. 
Der kan linkes til videoerne i invitationen i firmaerne. Så ved de 
lidt om, hvad de skal ud til. 

KJ 

11 Årsmøde Sydvest Krocket torsdag 
d. 2. marts. 
Invitation udsendes ultimo januar. 
Årets emne? 

SH: Årets emne ”Mere gang i den”.  
- Info drukner hjemme i klubberne. (Også nævnes til formands-

mødet) 
- Hvad kunne man bruge udviklingspengene til? 

Alle 

12 Dato til formandsmøde. Torsdag den 8. december kl. 19.00 i Tjæreborg eller Nordenskov. SH 



 

Side 7 

13 Evt. AJ: Skal vi fortsat have Zoom?  
Konklusion: Ja. 
 
CJ: Hvor mange har meldt sig til frivilligheds-arrangementet i Ribe 
den 24. nov? 
SH, TA, CJ, AJ 
 
SH: Nye skemaer skal ud til seedning. SH sender skemaer ud til 
klubberne.  
FR kommer også i seednings-teamet.  

Alle 

14 Punkter til næste møde. Mandag d. 9. januar kl 18.30. Online. 
- Tilbagemelding fra Horne vedr seedning lør/søndagsstævne. 
- Økonomi web-hotel 
- Hvad gør vi ift dispensation – eller ikke – næste sæson. (EP 

spørger ind til det i Idrætsledelsen på næste møde). 
- Udviklingspulje (10.000,-) – hvad skal vi lave? 
- Hvor mange skal rykke op/ned fremover? 
- Firma-koncept. 
- Årsmøde forberedelse. 
 
Næste-næste møde: 
- Sparring for EP. 

CJ 

 


