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Sammenfattet referat.

Aktivitetsmøde den 11.01.2022 Aflyst grundet Corona
Der blev udsendt en aflysnings-skrivelse til de 11 klubber vi har registreret, hvor vi oplyste nogle punkter, som
vi bad om at få nogle kommentar/forslag om. Vi fik tilbagemelding fra 5 klubber, de øvrige tog Bjarne kontakt
til for at få en status.
Pk. 2. Orientering. Efter ”Midtvejsmødet d. 29-30. oktober 2021”, blev der afholdt et udvalgsmøde d. 11.
december 2021, her blev bestyrelsen konstitueret, Formand. Hans Peter Petersen, Næstformand. Finn
Kolbe, Regelfortolkningsudvalget. Christian Jacobsen. Der blev også udpeget tovholder for afholdelse
for DM 2022, samt Finn Kolbe blev udpeget som ansvarshavende for kurser, da der skal opbygges nogle
nye i stedet for dem vi havde. Under evt. blev ”Reglementet for DM”, §7 for Hold & Par og §6 for
Enkeltmand, drøftet og der henstilles til at man godt kunne deltage/kvalificere sig i forskellige kredse,
men skulle dog meddele klub/kreds om, for hvilken klub man deltog for til DM. ”Dette er ikke hvad der
blev godkendt på Midtvejsmødet”. Efterfulgt er der blevet klaget over dette fra nogle kredse, dette har
så medført at bestyrelsen har trukket sig, og der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling søndag
d. 27. februar 2022, Middelfart.
Mogens Skyttegaard, Svindinge har oplyst at klubben er lukket, så nu er vi kun 10 klubber.
Mogens Rasmussen, Fåborg oplyste at de har problemer med foreningshjælpere, hvorfor de ikke så sig i
stand til at arrangere stævne.
Kirsten Hansen, Rolfsted, dropper ”kom og være med” stævnet i April, da de er for få medlemmer og
køkken/hallen koster en del at leje.
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.”
Forslag fra Hesselager.: DGI Fyn kunne evt. lave en koordineret plan for at tilmelde sig træning rundt
omkring ved alle foreninger med tilmelding og mod gebyr, som gik til DGI Fyn, så blev der lidt flere
indtægter og mere socialt samvær i alle foreninger. Fælles-træfningerne lægges på foreningernes
træningsdage, hvor de i forvejen råder over banerne. Tilmeldte tager selv baner med.
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.”
Forslag fra Rolfsted/Svendborg/Hesselager.: God ide med diplomer sammen med plader.
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.
Som tidligere oplyst kan det foregå på vores hjemmeside
https://krocketfyn.wixsite.com/spil/seedning, …log ind med adgangskode = S2022”
I forbindelse med denne seedning satte Kværndrup spørgsmål ved dette, som vi så sendte til DGI, og
hvor det blev behandlet på deres udvalgsmøde, efter dette har Bjarne talt skrevet med Leif Witt, som
skriver. Citat.: ”Da krocket ikke har noget udvalg og heller ikke nogen formand. Det er derfor bestyrelsen
for Kværndrup Idrætsforening, der skal tage stilling til henvendelsen om seedning. Da bestyrelsen på den
seneste generalforsamling er blevet skiftet ud på de fleste poster, kan det tage lidt tid, før der svares på
henvendelsen.”
Vi fik antallet, men dem som ikke spiller turnering, er sat med et spørgsmålstegn i stedet for navn.
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Øvrige klubber er oprettet, undtaget Svinninge, da de er ophørt.
Vores samlet medlemsantal på Fyn er 155 spiller i 10 klubber. Og efter et skøn, er gennemsnitsalderen
75 år.
Pk. 6. Indkomne forslag. ”Mon ikke I kan bidrage med noget som vi alle kan havde glæde af”
Forslag fra Hesselager.: Invitere foreninger til at spille med ved træning, så vi kan mødes og få spillet med
andre spillere. Kan selv tage kaffe/drikkelse med eller købe det i klubben, hvor der spilles (oplyses ved
invitation). Dette svarer til det i punkt 3, blot på foreningsinitiativ.
Pk. 7. Aktivitetskalender for 2022.

”Se vedhæftede kalender, som er opdateret.
Hesselager agter at invitere til stævne den 11. juni 2022.
Gislev afholder et “kom og vær med “ stævne den 16. august 2022 i Gislev.

Svendborg afholder “kom og vær med “ stævne den 28. juli 2022 på Tåsinge.
Svendborg afholder “Kr. Himmelfarts“ stævne torsdag den 26. maj 2022 i Svendborg.
Svendborg har flyttet deres afslutning på klubturneringen fra d. 16/8 til d. 18/8, af hensyn til
Gislev.
Pk. 8. Eventuelt.
Krocker Fyn opfordrer klubberne til at vi mere står sammen og deltager i hinandens stævner, for derved
at skabe noget mere synergi i klubberne.
De nævnte møder/referater er lagt på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Koordinationsudvalget
Hjemmeside = https://krocketfyn.wixsite.com/spil
Mailadresse = krocketfyn@gmail.com
d. 04.01.2022
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