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Aktivitetsmøde den 11.01.2022 

Aflyst på grund af Corona 

GODT NYTÅR. Vi i Krocket Fyn har vendt og drejet denne situation, og er kommet frem til, at det er 

bedst vi ikke afholder dette møde, da mange af os, i JUL og NYTÅR, har været i forbindelse med andre 

personer, end dem vi i hverdagen omgås. Vi håber I har forståelse for dette. 

Vi vil i stedet for mødet prøve om vi ikke kan klare denne situation med kommunikation, enten via 

mail eller telefon, inden d. 11.01.2022, da vi så samler og bearbejder Jeres oplysninger, og ud fra 

dette laver vi et referat omhandlende vores dagsorden. 

DET VI GERNE VIL HØRE FRA JER, ER . . . 

Pk. 3. Budget. ”Vi har for 2022 sat vores budget meget lavt, da der kun vil være indtægter fra Fynsturneringer,  

          da de kurser vi havde, er blevet nedlagt. DGI vil i stedet lave andre spotkurser, men herom senere.” 

Pk. 4.  Plader evt. diplomer ved Fynsturneringer?.   

            ”Vi afskaffede pokalerne forrige år, da dette blev for dyrt, men ville et diplom sammen med pladen ikke   

             virke stærkere for vinderen. (Et diplom kan vi selv udskrive). Lad os høre hvad I siger, eller har andre  

             forslag.” 

Pk. 5. Fynsturneringer bl.a. op-/nedrykning (Seedning). 

          ”Vi udsendte d. 21.11.2021 en mail hvori vi bad Jer om at klassificer Jeres medlemmer i et  

           seedningsskema, i henhold til den beslutning DGI Krocket havde taget. Dette for bedre at  

           kunne styre hvem der kunne spille i de forskellige rækker, også af hensyn til op og nedrykning.     

           Vi mangler stadig disse oplysninger fra nogle af Jer.  

               Som tidligere oplyst kan det foregå på vores hjemmeside  

               https://krocketfyn.wixsite.com/spil/seedning,  …log ind med adgangskode = S2022” 

Pk. 6. Indkomne forslag. ”Mon ikke I kan bidrage med noget som vi alle kan havde glæde af” 

Pk. 7. Aktivitetskalender for 2022. 

         ”Se vedhæftede kalender, da vi håber at I alle vil give besked om evt. rettelser og om nye forslag til  

            kalenderen. 

           (En kalenderplanlægning, er jo ligesom et buget, vi er ikke herre over hvad der opstår i den virkelig  

            verden, dette tror jeg at vi alle har forståelse for, men ellers vil vi gennemføre stævner m.m. i 2022.)” 

Pk. 8. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen og godt nytår 

Koordinationsudvalget  

Mailadresse = krocketfyn@gmail.com 

d. 04.01.2022  
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