Udvalgsmøde den 29. oktober 2021 kl 11.30 på Vejen Sportshotel.
I DGI Idrætsledelsen for krocket.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), HP, Finn Kolbe (FK), Kim Jensen (KJ), Ingolf Lauridsen (IL), Steen Kragh (SK), Michelle
Knudsen (MK), Birte Ahle (BA) & Sinne Johnsen (SJ)
Afbud:
Referent:
Forplejning: MK
Pkt.nr.
1
2
3
4

Punkt-indhold
Valg af referent
Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

Referat
MK er valgt som referent.
Kommissorium tilføjes som punkt 9.
Dagsorden er godkendt.
IL: Afvikling af aktivitetsmøde. Diplomer ønskes fortsat.
HP: Vi er færdige med vores klubstævner og mangler kun julestævne..
SK: Har deltaget til møde i Storstrømmen. SK problematiserer mørketal i medlemstallene, fordi nogle spillere er medlemmer flere steder.
BA: Var med til aktivitetsmøde i Vestjylland. Et godt møde. God debat
om blandt andet snyd og indblanding fra publikum.
Opfordring til at dette punkt skal med som et forslag til næste årsmøde.
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle

CJ: Har været til to møder omkring evaluering af de landsdelsbaserede idrætter. Har sagt ja til at indgå i politisk samarbejde med bowls,
petanque og krolf.

5

Seedning – gennemgang

6

Hjemmeside (skal nedlægges)

7

Indkomne forslag / oplæg

8

Side 2

Kurser

CJ & KJ har været til årsmøde på Fyn. Der er enighed om at der fremadrettet skal afholdes møder i Region Syd.
På lørdag tager CJ til DGI’s årsmøde.
Seedning gennemgås. HP & FK fremlægger dette til midtvejsmøde.
KJ fremlægger eksempel fra Vesterhede og dette debatteres.
DGI har for 3 år siden lavet en aftale om at vi skulle kunne håndtere
de samme ting som idrætsledelsens egen hjemme. Dette efterleves
nu, og derfor skal der ikke længere prioriteres midler på denne
hjemmeside.
MK kontakter Frede Rasmussen.
Indkomne forslag er drøftet.
Forslag fra Sydvest – Vedr. Værtsskab
Forslag fra Sydvest – Vedr. Dispensation.
Forslag fra Region Øst – Vedr. Rækkenavne.
Oplæg fra Dorte debatteres.
Mulige temaer:
Makkerspil
Slagteknik

Alle

MK

CJ

Alle

Tekniske finesser
Regler
Taktiske muligheder

9
10
11

Side 3

Kommissorium
Evt.
Punkter til næste møde.
XXXdag d. XX kl

Der arbejdes videre med det.
Forslag til nyt kommissorium gennemgås og rettes til.
Intet at berette om.
Næste møde er d. 11. december 2021 på Brogården i Middelfart.

