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Sendt til: 
Deltagerne 

Sendt til orientering: 
Landsdelsformænd/kontaktpersoner for krocket 

Medarbejdernetværk, DGI krocket 

Ulfborg, den 31. oktober 2018 

 

 

REFERAT fra DGI Krockets Midtvejsmøde  

26.-27. oktober 2018 i DGI-huset Vejle  

 

Se deltagerlisten her! 

 
DAGSORDEN  
1. Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg af dirigent 

 
2. Godkendelse af kommissorium og budgetretningslinjer – vi får besøg af Peer 

Stokholm, direktør i DGI Sydøstjylland og repræsentant i arbejdsgruppen om-
kring landsdelsbasere-de idrætter. Han vil styre proceduren omkring gennem-
gang og godkendelse. Kommissorium og budgetretningslinjer er i mailen som bi-

lag 
 

3. Udvalgets beretning 
 

4. Nyt fra landsdelsforeningerne 

 Har der været fremgang eller tilbagegang? 
 Hvordan er arbejdet gået i 2018, og hvilke nye ting har I sat i gang? 

 Hvilke nye initiativer har I planer om I 2019? 
Bedes afleveret skriftligt, såfremt det ønskes medtaget i referat! 

 
5. Danmarksmesterskaber – Kort evaluering samt gruppedebat af fremtidens DM, 

herunder drøftelse af præmier og placering af DM. 

 
6.     Kurser og arrangementer 2019 

 
7.     Indkomne forslag  
 

8.     DGI Krockets handlingsplan 2019 
 

9.     Evaluering af Krocketsportens Dag 2018 samt konceptet i fremtiden 
 
10.   Valg af 1 udvalgsmedlem for 2 år 

       På valg er: Dorte Johansen (modtager ikke genvalg)  
 

       Valg af 1 suppleant for 1 år  
 
       Kandidater, der opstiller, skal være forespurgt og indforstået med opstillingen! 

 
11.   Eventuelt 

 
12.   Afslutning og kaffe 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/1C51ABF3-001


 

 

Side 2 

 

 
 
 

DAGSORDEN REFERAT 

1 Velkomst, sang og præ-
sentation. - Herunder 
valg af dirigent 

 

Kirsten Pilgaard bød velkommen. 
Efter sang blev Arvid Mærsk DGI Midt- og Vest-
sjælland valgt til dirigent.  

Arvid takkede for valget og konstaterede at mø-
det var lovlig indvarslet. 

Gennemgang af deltagerlisten og dagsorden. 
DGI Sydvest og Storstrømmen udpeger en 
stemmetæller, i tilfælde af, at vi får brug for 

dette. 

2 Godkendelse af kommis-

sorium og budgetret-
ningslinjer – vi får besøg 

af Peer Stokholm, direk-
tør i DGI Syd-østjylland 
og repræsentant i ar-

bejdsgruppen omkring 
landsdelsbasere-de 

idrætter.  

Peer Stokholm indledte med at fortælle om bag-

grunden for etablering af landsdelsbaserede 
idrætter, og gennemgik baggrunden bag det ud-

arbejde kommissorium.  
 
Se mere på slide 7-22 i Peers PowerPoint 

 
Robert Sørensen, Sydvest: 

Hvor ofte bliver kommissoriet revideret med 
hensyn til indhold – savner datering på nuvæ-
rende udgave 

Peer Stokholm: 
Selve kommissoriet bliver ikke ændret, med 

mindre idrætsledelsen har ønsker om dette. 
Datoen for godkendelsen af landsdelsbestyrelsen 

kan først påføres efter dette møde.  
 
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 

Hvis jeg nu nedlægger krocket i Storstrømmen, 
er det så korrekt forstået, at DGI Vestjylland 

varetager alt aktivitet i Storstrømmen? 
Peer Stokholm: 
DGI Vestjylland skal tage initiativ til dannelse af 

et nyt udvalg. Hvis ikke dette lykkes, kan der 
afholdes et årligt aktivitetsmøde med foreninger, 

og derved udarbejdes aktivitetsplan. Aktiviteter-
ne bliver så udbudt fra DGI Vestjylland sammen 
med de foreninger, som ønsker at skabe aktivi-

tet. 
 

Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 
Vi håber naturligvis ikke, at de lokale kræfter 
løber af posten, da det er dem, som er bedst til 

at skabe aktivitet i nærområdet. 
 

Herluf Rasmussen, Storstrømmen:  
Hjemmesiden er ikke fuld funktionsdygtig i for-
hold til vores ønsker til indhold – kan der arbej-

des på dette? 
Peer Stokholm: 

Ja det kan der, og det kan ske gennem DGI 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/B884833B-001
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Vestjyllands kommunikationsarbejder 

Michelle Knudsen, DGI Krocket: 
Det er vigtigt, at I sender de ønskede ting til os, 

så skal vi gøre vores bedste, for at få tingene 
lagt på hjemmesiden.  
 

Kirsten Pilgaard gennemgår Forretningsorden, 
som er en del af kommissoriet:  

Der er kommet nogle få ændringer i forhold til 
det udsendte kommissorium. 
 

Robert Sørensen, Sydvest: 
Skal lige have præciseret, hvornår dette træder i 

kraft.  
Peer Stokholm: 
Dette træder i kraft pr. 1.1.2019. 

 
Vibeke Sønderskov, Nordsjælland: 

Hvad er formålet med, at man kun må stemme i 
egen region? 

Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 
Vi ønsker at fastholde, at Idrætsledelsen består 
af et medlem fra hvert region, og dette kan op-

fyldes på denne måde. 
Sinne Johnsen: 

Det er den helt rigtige måde at vælge medlem-
mer på. 
Vil gerne, at der vælges personlige suppleanter 

for hver region.  
Grethe Buus Poulsen, Midtjylland: 

Godt med repræsentant fra alle landsdele. Væ-
sentlig at alle kan stemme på de opstillede kan-
didater. 

Michael Jørgensen, Nordsjælland: 
Har der ikke tidligere været bestemt, at der skal 

være en repræsentant fra hver region? 
Arvid Mærsk:  
Der står, at det tilstræbes, hvor det fremadrettet 

ønskes, at det hedder at det skal være en re-
præsentant fra hver region. 

Hans Peter Petersen, Vestjylland: 
Kan man overveje, at idrætsledelsen vælges for 
en 3 årig periode? Derved undgår man, at der 

kun sidder 1 tilbage. 
Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 

Det kan være svært at finde kandidater, så en 3 
årig periode vil være for lang tid at binde sig. 
 

Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 
Tilslutter sig 1 repræsentant fra hver region. 

Ønsker også at der vælges en suppleant for hver 
region. 

 
Forsamlingen beslutter at tilføje i forretningsor-
den, at der vælges personlige suppleanter for 
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hver region. 

 
Kommissoriet rettes til jf. debat og sendes til 

godkendelse i DGI Vestjyllands Bestyrelse. 
 
Budgetvejledning: 

Peer Stokholm gennemgår forudsætningerne 
bag budgetvejledningen se Peers Powerpoint. 

 
Se mere på slide 23-29 i Peers PowerPoint 
 

Arvid Mærsk: 
Hvis landsdele gerne vil lave ekstra aktiviteter – 

skal der så en ekstra bevilling til?  
Peer Stokholm: 
Hvis en landsdel beslutter, at man gerne vil give 

støtte til sit krocketudvalg til en konkret aktivitet 
kan dette sagtens lade sig gøre, idrætsledelsen 

skal blot godkende dette. 
Robert Sørensen, Sydvest: 

Kommer der en budgetskabelon? 
Vibeke Krog Bro, DGI Krocket: 
Ja der sendes budgetmaterialer ud til alle lands-

delene hurtigst muligt.  
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 

Skal de enkelte landsdelsudvalg selv betale del-
tagelse til Idrætsmøder og deltagelse i regions-
møder? 

Vibeke Krog Bro, DGI Krocket: 
Som det er i dag, så skal man selv finansiere 

dette, via aktiviteter. 
Robert Sørensen, Sydvest: 
Er Bornholm ikke med i dette? 

Peer Stokholm: 
Nej det er de ikke. 

 
Gennemgang af budgetretningslinjerne: 
 

Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 
I de udsendte retningslinjer mangler der instruk-

tion. 
Dette er nu tilføjet.  
 

Gert Ovesen, Sydvest: 
Er det korrekt forstået, at en instruktør kun får 

dækket kørsel for 3 timer og ingen løn? 
Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 
Ja, da dette er en instruktion, aflønnes der ikke 

med instruktørlønninger. 
 

Carsten Sønderskov, DGI Nordsjælland: 
I år har vi lavet en instruktion sammen med vo-

res foreninger med det formål at komme tættere 
på hinanden. Vi tog ikke noget for det, men vi 
betalte kaffen. 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/B884833B-001
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Må vi ikke lave sådanne arrangementer mere, 

nu hvor instruktioner koster penge? 
Peer Stokholm: 

Jo det må i hellere end gerne – så længe I ikke 
har udgifter ved det, behøver der heller ikke at 
være indtægter. Det er et rigtig godt koncept I 

har fat i der, bliv endelig ved med det – det er 
lige i DGI’s ånd. 

 

 

3 Udvalgets beretning Kirsten Pilgaard aflagde beretning 
 

Se beretning her 
 
Debat: 

Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 
Det nye system med resultatskemaerne har fået 

positive omtale i Storstrømmen. 
 
Kirsten Andersen, Fyn: 

Kunne være rart, hvis man fik kampsedler til 
semifinalerne og finalerne også, så man kan se 

hvem man skal spille imod.  
 
 

Sinne Johnsen, Vestjylland: 
Det er helt korrekt, at det er vigtigt, at vi får fat 

i nye medlemmer. Vi må dog ikke glemme de 
medlemmer vi har nu, vi skal passe godt på 

dem, så vi fastholder dem.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt af for-

samlingen.  
 

4 Nyt fra landsdelsfor-
eningerne: 

 Har der været 
fremgang eller til-
bagegang? 

 Hvordan er arbejdet 
gået i 2018, og 

hvilke nye ting har I 
sat i gang? 

 Hvilke nye initiati-

ver har I planer om 
I 2019? 

Se tilbagemeldingerne her! 
 

Nyt fra Sydvest 
Nyt fra Nordjylland 
Nyt fra Nordsjælland 

Nyt fra Storstrømmen 
Nyt fra Vestjylland 

Nyt fra Midtjylland 
Nyt fra Midt- Vestsjælland 
Nyt fra DGI Fyn 

 

5 Danmarksmesterskaber 
– Kort evaluering samt 

gruppedebat af fremti-
dens DM, herunder drøf-
telse af præmier og pla-

cering af DM. 
 

Christian gennemgik idrætsledelsens evaluering 
af DM: 

Alle tre DM’er er i det store hele forløbet godt.  
 
Sinne Johnsen, Vestjylland: 

Synes det har været super godt i år. Systemet 
med resultatskemaerne har fungeret rigtig godt. 

Enkelmands- og holdturneringen har været su-
per flot tilrettelagt. Tak til idrætsledelsen for 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/8D6644F5-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E82E5D41-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/B2C0952C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/BC1A200C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/B3B2C2AF-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C36A5A1B-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/05E8A67B-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/10F25458-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/01B35224-001
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indsatsten. 

 
Carsten Sønderskov, Nordsjælland: 

Værtsklubben for par savner lidt mere kommu-
nikation med idrætsledelsen. 
Christian Jacobsen, Idrætsledelsen: 

Vi har været i dialog med Ramløse og taget de-
res tilbagemelding til efterretning. Vi har lært af 

dette, og ændrer proceduren. 
 
Flemming Pedersen, Storstrømmen: 

Vi spillede 12 kampe til DM for hold – det er lige 
i overkanten af antal kampe, især hvis kampene 

trækker ud. En løsning kan være, at man sætter 
tid på kampene. 
Christian Jakobsen, Idrætsledelsen: 

Er helt klar over, at 12 kampe er lige rigeligt, vi 
har forgæves ledt efter et hold mere, så vi kun-

ne undgå det, men det lykkes ikke. 
Dorte Johansen, Idrætsledelsen:  

Mener ikke, at man kan supplere op i rækkerne i 
DM for hold, da man kvalificerer sig igennem en 
hjemlig turnering. Anerkender, at 12 kampe er 

mange, men mener, at til et DM kan det være et 
vilkår.  

 
Gruppedebat ud fra følgende spørgsmål: 
 Ønskes der andre præmier og i så fald hvil-

ke? 
 Ønskes der en anden dato for placering af 

DM, og i så fald hvornår? 
 

Gruppe 1: 

De nuværende præmier er ok. 
Datoerne skal ikke flyttes, det giver for meget 

rod i forhold til andre stævner og arrangemen-
ter. 
 

Gruppe 2: 
Bibehold de nuværende præmier. 

Datoen for DM Enkeltmands må gerne flyttes til 
inden sommerferien. 
Par og Hold datoer er fine. 

 
Gruppe 3: 

Præmien må gerne være en brugsting med in-
skription, gerne en vase eller lignende. 
Datoen for enkelmands må gerne flyttes fra 

sommerferien til sidst i august. 
 

Gruppe 4:  
De nuværende præmier bibeholdes – det er hele 

tiden et spørgsmål om økonomi. Nye spillere vil 
nok gerne have en pokal i skabet, andre garvede 
spiller har måske nok i forvejen.  
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Nåede ikke at snakke om datoer for DM’er. 

 
Gruppe 5: 

Præmie kunne være en lille statuette af en 
krocketspiller med tekst med række og årstal. 
Datoer: Ingen datoer er bedre end andre. 

Et ønske om at afvikle DM for hold i Tune, alle 
forhold er i orden.  

 

6 Kurser og arrangemen-

ter 2019 

Dorthe Johansen Idrætsledelsen gennemgik ak-

tivitetskalenderen for 2019  
Se aktivitetskalenderen 2019 

 
Tilmeldingsfristerne til alle DM’erne er fastlagt 
til: 

11. juli - enkeltmands 
22. august - par 

29. august - hold 
 
Dette er ud fra at idrætsledelsen gerne vil have 

en weekend til at lave spilleplanerne klar. 
Hvis man i landsdelene ikke har endelig på 

plads, hvem der skal afsted, er det vigtigt, at 
man blot melder ind, om man skal have hold 
med og i hvilke rækker. 

 
Michelle Knudsen, DGI Krocket 

Gennemgik en status over antal registreringer 
fordelt på 2017 og 2018. Der er sket en væsent-

lig stigning, hvilket skyldes, at der i 2018 har 
været stor fokus på at få registret alt den aktivi-
tet, som der sker i landsdelene.  

Se slide 36-38 i PowerPoint 
 

7 Indkomne forslag Indkomne forslag 
Forslag fra DGI Vestjylland 

 
Forslaget er til drøftelse og skal ikke til afstem-
ning. 

Sinne Johnsen fra Vestjylland uddybede kort for-
slaget. 

 
Debat: 
Vibeke Sønderskov, Nordsjælland: 

Har også hold, som synes prisen er for dyr, især 
fordi der også kommer udgifter til bro og trans-

port. 
 
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 

Vi havde samme diskussion sidste år, og den 
kommer sikkert også næste år. Personligt kan 

jeg ikke forstå ønsket om, at dem der bor tæt-
test på skal for fordeles.  
Har lavet en opgørelse over udgifter for deres 

hold. Deres hold får 1 kr. i kørsel plus dækket 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/3C01CC00-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/3C01CC00-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/B884833B-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/B884833B-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/CEC6CB82-002
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broudgiften, alt inkl. har der været en udgift for 

Kastrup Krocket klub på godt 14.000 for 2 hold 
til DM for hold. 

Kastrup Krocket klub betaler alle udgifter til DM. 
Alt i alt har Kastrup Krocketklub brugt 22.000 
kr. på DM’er i år. 

 
Sinne Johnsen, Vestjylland: 

Herluf prøv at vende det om. 
Hvis det afholdes i 2020 på Sjælland, så ville 
man også her måske synes, at det er træls at 

skulle betale for hele pakken.  
 

Ingrid Tidemann, Nordsjælland: 
I de små klubber må deltagerne selv betale de-
res deltagelse, og hvis man er så heldig at del-

tage i alle tre DM’er bliver prisen høj. 
 

Carl Christian Olsen, Nordjylland: 
DM er ikke noget alle får lov til at deltage i, og 

man bør kigge på det som en stor oplevelse, og 
det må godt koste lidt. Synes prisen er okay. 
 

Vibeke Krog Bro, DGI Krocket: 
Man bør måske kigge på, om menuerne kan 

ændres lidt, og derved kigge på nogle besparel-
ser. 
 

Dorte Johansen, Idrætsledelsen: 
Er bange for at lukke op for, for mange tilvalg. 

Så vil man måske have sin egen frokost med, 
spise morgenmad hjemmefra osv.  
 

Grethe Buus Poulsen, Midtjylland: 
Spar gerne underholdningen væk. 

 
Anne Grethe Espersen, Bornholm: 
Bornholm er klar til at afvikle DM. 

 
Christian Jacobsen, Idrætsledelsen: 

Vigtigt at landsdelene byder ind på afviklingen af 
DM. 
 

Sinne Johnsen, Vestjylland:  
Tror, at uanset hvor det afvikles, som vil de 

hold, som kan tage hjem opleve, at det er træls 
at skulle betale for hele pakken.  
Da vestjyderne i år skulle til DM for par i Ramlø-

se, var der ingen brok over prisen. 
 

Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 
Har mulighed for at lægge DM for hold i Nykø-

bing Falster, hvor der er vandrehjem og mulig-
hed for camping. Vil klubberne kommer til Nykø-
bing Falster og deltage? 
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Sinne Johnsen, Vestjylland: 

Ja vi vil helt sikkert gerne komme til Nykøbing 
Falster. 

 
Verne Rønnow, Midtjylland: 
Min lokale klub betaler for min deltagelse til DM 

– det kan lade sig gøre, fordi vi som medlemmer 
selv er med til tjene penge indtil klubben.  

 
Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 
Der er mange forskellige holdninger, og det er 

som sådan godt. 
Prisforskellene for deltagelse opstår, når de for-

skellige klubber giver tilskud, eller betaler hele 
gebyret. 
Det kunne være dejligt, at vi kan arbejde hen 

imod en ens pris for alle uanset, hvor i landet 
man kommer fra. 

 
Vibeke Krog Bro, DGI Krocket: 

Husk at med den nye organisation har i helt frie 
hænder til selv at forvalte jeres økonomi, og 
hvordan I vil skrue tingene sammen.  

 

8 DGI Krockets handlings-
plan 2019 

Kirsten gennemgik planen. 
Se handlingsplanen for 2019 

 
Ingen kommentar hertil. 

 

9 Evaluering af Krock-

etsportens Dag 2018 
samt konceptet i fremti-
den  

Michelle Knudsen, DGI Krocket:  

Gav en status over årets arrangement: 
53 nye klubber deltog ud af ca. 200 registrerede 
klubber. 88 potentielle nye spillere deltog på da-

gen – hvor mange der efterfølgende har holdt 
fast er dog uklart. 

Mange klubber har lagt et stort arbejde i at re-
klamere for dagen, andre i mindre grad. Det har 
været lagt flyers i postkasser, hængt plakater 

op, nogle har endda været i radio og en enkelt 
havde besøg af tv. Mange klubber var desværre 

ramt af meget dårligt vejr på dagen.  
I forhold til mediedækning er vi nået bredt ud i 
hele landet. Det er blevet til 21 omtaler i aviser i 

hele landet. Nogle steder har klubberne gået 
sammen om en pressemeddelelse og gået til 

avisen sammen.  
Af tilbagemeldinger med forslag til ændringer 
har vi modtaget følgende: 

- Ændring af dato 
- Anderledes markedsføring 

- Samlet pressemeddelelse, for at undgå at 
aviserne får pressemeddelelser fra flere 
forskellige klubber, men kun vælger en.   

 
 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/6894FAFF-003
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Debat: 

Ingrid Tidemann, Nordsjælland: 
Det er svært at finde ud af, hvornår det rette 

tidspunkt for afvikling af dagen er, man vil altid 
ramme ind i et eller flere andre store arrange-
menter. 

Kan være en god ide at afvikle arrangementet i 
maj måned. 

 
Michael Jørgensen, Nordsjælland: 
Flyers og plakater fra DGI er ikke nok, det giver 

ingenting. Der bør satses på mere landsdæk-
kende TV. 

 
Michelle Knudsen, DGI Krocket: 
Der er forsøgt kontakt til landsdækkende medi-

er, men vi kan ikke tvinge dem til at tage fat i 
det. 

 
Robert Sørensen, Sydvest: 

Et kig på et Danmarkskortet kan vise os, hvor 
der ikke spilles krocket i forvejen, og så bruge 
kræfterne der på at få skabt aktivitet.  

 
Carl Christian, Nordjylland: 

Vigtigt at når der kommer nye spillere ud i klub-
ben, at de får køllen i hånden, så de får lov at 
mærke, hvad følelsen af krocket er. 

 
Michael Jørgensen, Nordsjælland: 

Kunne man lave et kommunesamarbejde om-
kring en intern skoleturnering? 
 

Carsten Sønderskov, Nordsjælland: 
En boligforening lånte en bane af Gilleleje til en 

af deres sommerfester, og det har givet nye 
medlemmer i klubben. Mulighed i områder, hvor 
boligforeninger bygger nyt. 

 
Frede Rasmussen, Sydvest: 

Til DM for hold kom der tre unge mennesker ned 
og spurgte ind til, hvad det var der forgik. Den 
ene spurgte meget interesseret ind til kampene, 

og blev henvist til Vildbjerg Krocketklub.  
 

Gert Ovesen, Sydvest: 
Har fået 7 nye medlemmer i egen klub, de er 
ikke kommet via krocket sportens dag, men via 

personlig kontakt. Ydermere har man efterføl-
gende haft stor fokus på at fastholde dem i 

klubben blandt andet via interne kurser. 
 

Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen: 
Vil gerne via håndsrækning have en tilkendegi-
velse af, om man i 2019 vil arbejde med krocket 
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sportens dag. 

Det er der stor opbakning til. 

10 Valg af 1 udvalgsmed-

lem for 2 år 
På valg er: Dorte Johan-

sen (modtager ikke 
genvalg)  
 

Valg af 1 suppleant for 1 
år  

 
Kandidater, der opstiller, 
skal være forespurgt og 

indforstået med opstil-
lingen! 

 
 

Kandidater til Idrætsledelsen: 

Finn Kolbe DGI Midt og Vestsjælland. 
 

Finn Kolbe blev enstemmigt valg uden skriftlig 
afstemning. 
 

Kandidater til suppleantposten: 
Ingolf Lauridsen, DGI Vestjylland 

Michael Jørgensen, DGI Nordsjælland 
Gert Ovesen, DGI Sydvest 
 

Modtog antal stemmer: 
Ingolf: 8 

Michael: 10 
Gert: 6 
 

Dermed er suppleant det næste år Michael Jør-
gensen, Nordsjælland.  

 
Stemmetællere: 

Robert Sørensen, Sydvest 
Flemming Pedersen, Storstrømmen 

 

11 Eventuelt Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 

Tilmeldingen til DM er utrolig bøvlet, at man skal 
ind 8 gange for at tilmelde 2 hold. 

Vibeke Krog Bro, DGI Krocket: 
Vi forstår godt frustrationen, men lige pt. er det 

et vilkår. 
 
Sinne Johnsen, Vestjylland: 

Vil gerne, at man som turneringsleder kan følge 
med i, om sine turneringshold får sig tilmeldt til 

DM. 
 
Michelle Knudsen, DGI Krocket: 

Det kan sagtens lade sig gøre – de turneringsle-
dere, som ønsker dette, bedes sende en mail til 

Michelle. (Michelle.knudsen@dgi.dk) 
 
Herluf Rasmussen, Storstrømmen: 

Via sin bekræftelse kan man se tilmeldingslisten. 
 

Vibeke Sønderskov, Nordsjælland:  
Savner at modtage aktivitetsbalancer, lige pt. 
kan de ikke følge med. 

 
Michelle Knudsen, DGI Krocket: 

Der har været nogle udfordringer omkring op-
sætningen af økonomien – vi har fået systemer-
ne sat korrekt op nu. Derfor vil det fra 2019 væ-

re muligt at få tilsendt aktivitetslister, som den 
enkelte landsdel ønsker det. 



 

 

Side 12 

 

Vibeke Krog Bro, DGI Krocket: 
Takkede for en fantastisk rejse igennem det sid-

ste år sammen med alle.  
Sender nu stafetten 100 % videre til Michelle, 
pas godt på hende. 

 
Dorte Johnsen, Idrætsledelsen 

Takker af efter 14 år på posten. 
Er kommet i udvalget i Storstrømmen. 
 

Kirsten Pilgaard, Idrætsledelsen 
Tusind tak til Dorte for den store indsats. 

Overrakte en gave som tak. 
 

12 Afslutning Kirsten Pilgaard sluttede af med at takke diri-
genten for god ledelse og overrakte en lille er-
kendtlighed for indsatsten.  

 
 

Referent: Vibeke Krog Bro.  


