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Online Udvalgsmøde mandag den 9. januar kl. 18.30-21.30. 
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 Ingen. CJ 

4 Godkendelse af dagsorden Godkendt. CJ 
5 Siden sidst – runde  SH: Indberetning af udlæg for julegave været udfordring. 

KJ: Første forespørgsel ift strandstævne i dag. 
Alle 

6 Økonomi RS: Måske kommer julegaver først på 2023 regnskab. Men fint, så 
holder vi os til balancen pr. 15. december. Overskud på 12.000,-. 

RS 

7 Nyt fra Idrætsledelsen EP: Der er ansat en ny til Krocket i Ulfborg. Dennis, 48 år. Tiltræder 
1. februar.  

EP / RS 

8 Årsmøde forberedelse. (Doku-
menter vedhæftet) 
OBS – afklaring af dato for 
Krocket By night. 

SH: Foreslår Krocket by night fredag/lørdag d 12./13. maj. Prøve 
igen i Vesterhede, da det blev aflyst sidste år. 
Konklusion: 12.-13. maj i Vesterhede.  
”Årets emne” – SH vil gerne have input til indhold. 

SH 



 

Side 2 

SH + AJ udarbejder dokument med udvalgets forslag – skal rundsen-
des sammen med invitation til gennemlæsning inden udsendelse til 
klubberne.  
EP sørger for 2 sange. 
SH sørger for indkøb. 

9 Seedningsliste SH: Har fået tilbagemelding fra alle klubber. 
Den aktuelle ligger i Mimer. 

SH 

10 Stævneplan – kolonne med klub-
navn (Sommerstævne). 

FR: Problem ift lange klubnavne. Og allerede til strandstævne. Kon-
takt til Ulfborg. 
FR kontakter Ulfborg. 

FR 

11 Økonomi web-hotel FR: Der er noget at spare ved at skifte web-hotel. Vi giver 56,-/md. 
Ny kunne være 29 ,-/md. 
RS: Hvis du gerne vil beholde det, vi har, så beholder vi det. 
Konklusion: Vi fastholder systemet og tager prisstigningen. 

FR 

12 Udviklingspulje (10.000,-) – hvad 
skal vi lave? 

KJ: Hvis vi skal have gang i firma-koncept, så må vi bruge lidt penge 
på det. Både til instruktører og foldere.  
 
RS: Vi snakkede om, det skal komme medlemmerne til gode. Ifølge 
budgetretningslinjerne skal vi have et formål med det, vi bruger 
pengene til. Det skal vi huske. 
F.eks. udvikling via et stævne, hvor man parrer erfarne med uer-
farne spillere, så de lærer. (Kunne præsenteres til Årsmødet) 
BC: De må ikke være FOR forskellige. Men rigtig god ide. Måske 
kunne de erfarne spillere også øve sig i at lære fra sig / forklare tak-
tikken (kulturen i klubberne kunne få gavn af ”træning” og ikke kun 
”spil”, eller at nye medlemmer behandles pænere). 

Alle 



 

Side 3 

TA: Jeg har faktisk overvejet at arrangere et lignende stævne. 
 
KL: Kunne man f.eks. samle 8 nye medlemmer fra forskellige klubber 
en gang om ugen, hvor vi betaler spisning.  
SH: Vi har talt om stævne for nye spillere. 
 
FR: Da vi startede, kom vi ikke sammen med de andre spillere. Men 
vi kom for os selv sammen med en, der lærte os det. Det hjalp os 
godt i gang. 
 
SH: Nye beach flag. 
 
EP: Det må jo være noget med, hvordan vi får nye medlemmer. Jeg 
har ikke lige ideer. 
 
SH: Vi kan give et par flasker vin til pop-up-krocket. 
 
CJ: Nu har vi drøftet det. Så skal vi høre forslag på Årsmødet fra 
klubberne, inden vi fastlægger planen. 

13 Firma-koncept (Instruktørerne?) BC: Jeg har kontaktet instruktørerne. Der holdes møde d. 9. februar 
vedr. konceptet. Jeg har bedt dem finde ud af, hvad det vil koste. 
Reklamerne/flyers kan udarbejdes professionelt. Svært at sige, hvad 
det vil koste. 
SH: Vi kan bringe Esbjerg-kontoret i spil ligesom til videoerne. 
RS: Vi har fået Michelle til at printe flyers til idrætsdag på Fanø. Og 
printer selv nogle klistermærker. 

KJ / BC 



 

Side 4 

14 Strandstævne – fastsættelse af 
deltagergebyr. 

CJ: RS foreslår 100,-. 
Konklusion: 100,-. 

KJ 

15 Møde i Region Syd. SH: Hvornår skal vi holde et møde? Skal vi også spille lidt krocket, 
når vi mødes? 
Konklusion: SH forsøger at få mødet sat til først i april. 

SH 

16 Forberede Skole-OL – Lave un-
derudvalg (ingen drøftelse). 

SH: Hvem vil være med? 
CJ, AJ, Anton, SH 

SH 

17 Tilbagemelding fra Horne vedr. 
seedning lør/søndagsstævne 

FR: Jeg har modtaget fil fra dem i dag. Så det er i orden. 
EP: På lørdag laver jeg kampplanen. Og sender til FR. 

SH 

18 Evt. EP: Nogen, der har erfaring med jubilæum – vi har 40 års i Tistrup i 
september? Vi vil gerne lave et arrangement, der kan gøre en for-
skel ift invitation af personer. Gode ideer modtages. 
BC: Gratis mad trækker altid. 

Alle 

19 Punkter til næste møde. 
Onsdag d 15. marts i Tjæreborg 
(BC forhører) kl. 18.30. 

Forplejning: BC 
- Instruktørerne deltager første del af mødet. 
- Firma-koncept (Instruktørerne?) 
- Udviklingspulje (10.000,-) – hvad skal vi lave? 
- Sparring for EP. 
- Kan vi flytte Enkeltmandsturneringen, så DM kan flyttes? 
- Møde i region syd (SH). 

CJ 

 


