
 

 

 

 

Dagsorden udvalgsmøde i DGI Krocket 
 

 

Dato og tid Lørdag 18. januar 2020 kl. 13.00 

Sted Klubhuset, Kærgårdsvej 12, Nordenskov, 6800 Varde 

Praktik Mødeleder: Kirsten Pilgaard 

Referent: Pia Ebbensgård 

Deltagere Idrætsledelsen i DGI Krocket inklusiv suppleanter samt Pia Ebbensgård, DGI 

Vestjylland 

 

 

 

Dagsorden Referat/Beslutning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Dagsorden godkendes uden bemærkninger. 

2. Konstituering 

 

Følgende poster skal fordeles: Formand, næstformand og sekretær/referent. 

 

Beslutning  

Kirsten er valgt som formand. 

Christian er valgt som næstformand. 

Der vælges ikke nogen sekretær/referent. Bestyrelsesmedlemmerne 

i idrætsledelsen beslutter, at det går på omgang med at være referent. 

 

Opgaverne fordeles således: 

Christian er ansvarlig for turneringer, herunder også DM. 

Kirsten er ansvarlig for diverse andre arrangementer som fx kurser og instruk-

tørsamlinger. 

 

3. Økonomi 

- Ensretning af 

løn/godtgørelse til 

udvalgsmedlem-

mer 

- Sponsoraftaler 

 

Alle DGI-turneringer samt hold, par og enkeltmandsturneringer skal koste 100 

kr. pr. deltager. 

Klubstævner fastsætter klubberne selv priserne på. 

Priser på DGI-stævner fastsættes af de enkelte landsdele. 

 

Godtgørelser 

Drøftelse af, om der skal der være en ensretning af udbetalinger og honorarer til 

udvalgsmedlemmer. 

Der er mulighed for at få dækket udgifter i fm udvalgsarbejde. 

Kørsel dækkes med 3 kr. pr. kørt kilometer og skal gerne indberettes månedsvis 

for at give retvisende overblik over økonomien. 

 

Halvdelen af landsdelenes overskud bliver i landsdelen. Den anden halvdel ad-

ministreres af idrætsledelsen, men jo stadig til gavn for de enkelte landsdele.  

 

Der skal være synlighed i regnskabet. 

 

Sponsorater 

Hvem skal finde sponsorer til DM? - Er det idrætsledelsen eller de lokale lands-

dele? 

Det er idrætsledelsen, der har økonomien ved DM. Jo flere sponsorpenge, jo 

bedre mulighed for at nedsætte prisen – uanset hvem der finder sponsorer. 

Der er ingen tvang om at finde sponsorater, og det må være en fælles opgave, 

da landsdelene oftest har kendskab til mulige sponsorer. 

Der vedtages, at de sponsorater der findes enten lokalt eller på landsplan, bliver 

brugt med det for øje at nedsætte deltagerbetalingen.  

 



 

Side 2 

4. Revidering af 

kursusmateriale 

 

Kursusmaterialet skal opdateres, da programmet er forældet.  

Kursusrækkerne skal evt. slås sammen. 

K1-materialet er lavet til helt nye spillere, hvor man i dag have spillet i min. 1 

år. Kursusmaterialet passer derfor ikke til deltagerniveauet.  

Det skal samtidigt gøres mere spillerteknisk. 

Kirsten vil gerne være med til at revidere materialet sammen med en gruppe 

andre.  

 

Det vedtages, at Kirsten bliver tovholder på projektet og nedsætter et udvalg på 

3-4 personer. 

 

5. Emner til sup-

pleringskurser 

 

Tiltænkt de personer, som er i gang med instruktøruddannelsen. 

- Kendskab til opsætning af power point til brug i undervisning og hvordan 

præsenterer du bedst din viden. 

- Hvordan laver du en instruktion i en forening. 

 

Forslag om at bruge lidt økonomi på at gøre instruktørsamlingerne billigere. 

Idrætsledelsen ønsker at lave instruktørsamlinger min. hver 2. år.  

Hver landsdel skal lave en liste over alle instruktører. Der skal spørges ude i 

klubberne, hvor mange instruktører, der fortsat ønsker at undervise.  

 

Der blev på Midtvejsmødet fastsat dato for suppleringskursus den 28.-29. marts 

2020.  

 

Det vedtages, at Kirsten arbejder videre med dette suppleringskurserne, og Pia 

fra DGI sender en mail ud til landsdelsformændene og forespørger en opdateret 

instruktørliste. 

 

6. STAP-kursus i 

fm. Midtvejsmøde 

2020 

 

Det vedtages at planlægge et STAP-kursus lørdag formiddag i fm Midtvejsmødet 

2020. Deltagere tilkendegiver ved tilmelding, om man ønsker at deltage. 

Karin Vibeke fra landsplan spørges, om hun vil forestå dette. 

Pia følger op på dette. 

 

7. Turneringsreg-

ler ved DM 

- Drøftelse af ind-

komne forslag 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

Pia sender reminder ud til alle landsdele med opfordring om at indsende turne-

ringsregler (regler for op- og nedrykning). 

 

8. Drejebog til af-

vikling af DM (fo-

respørgsel fra 

Svendborg) 

 

Christian udfærdiger drejebogen og sender rundt til godkendelse i idrætsledel-

sen. 

9. Status på An-

søgning om mid-

ler til landsdelsba-

serde idrætter 

 

Hvad skal pengene evt. bruges til? 

Ajourføring af trailer (Køller og snore-opruller). 

 

 

10. Årshjul 

 

Christian arbejder videre med årshjul. 

11. Landsstævne 

2021 

 

Den fysiske placering bliver i Ollerup sammen med senioridrætterne (undtaget 

petanque). 

Der arbejdes pt. med at lave opsætning til tilmelding, samt beskrivelser til 

hjemmesiden. Herefter produceres pr-materiale. 

Vigtigt med fleksibilitet i arrangementer. Det nemmeste er at lave Mix-stævner. 

 

Pia følger op med Henrik Louring (direktør i DGI Vestjylland) omkring indkøb af 

udstyr til fodboldkrocket. 



 

Side 3 

12. Krocketspor-

tens Dag 

- skal den afvikles 

i 2020? 

 

Krocketsportens Dag er nedlagt for en periode, da det vurderes, at arbejdsind-

satsen i denne dag er for stor i forhold til udbyttet. 

12. Eventuelt 

 

Kursus for idrætsledelsen med Frede fra Sydvest i stævneplan.  

Christian, Finn, Steen, Kirsten og HP vil gerne deltage.  

Christian spørger Frede til datoer i marts/april. 

 

Næste mødedato: Lørdag 21. marts 2020.  

Der afholdes kursus i stævneplan kl. 10.00 efterfulgt af udvalgsmøde hjemme 

hos Christian. 

 

Punkter til næste 

udvalgsmøde 

 

-Turneringsregler 

-Årshjul 

-Drejebog til DM 

 

 


