
Forretningsorden for Krocketudvalget i 

 DGI Midt- og Vestsjælland 

 

Krocketudvalgets arbejde 
  
Udvalget arbejder i overensstemmelse med DGI Midt- og Vestsjællands vedtægter § 10 og den på 
aktivitetsmødet fremlagte handlingsplan. 
  
Krocketudvalgets sammensætning 
  
Krocketudvalget består af 4 medlemmer valgt på det årlige aktivitetsmøde for 2 år ad gangen, idet 
der hvert år afgår skiftevis 2 medlemmer. Derudover vælges 1 suppleant for 1 år. 
Genvalg kan finde sted. 
Udvalget konstituerer sig selv. Det er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er 
til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 
  
Krocketudvalgets konstituering 
  
Formand  
Næstformand 
Sekretær 
Turnerings- og stævneansvarlig 
Kursusansvarlig 
  
Inden for hvert af ansvarsområderne kan der nedsættes underudvalg bestående af den ansvarlige 
fra udvalget samt ressourcepersoner fra klubberne eller andre. 
 
Udvalgsmøder 
  
Udvalgsmøderne afholdes efter behov. Indkaldelse udsendes skriftlig med dagsorden senest 7 dage 
før mødet af formanden eller via koordinatoren/kontoret. Udvalget er beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af udvalget deltager i mødet. På møderne kan der normalt kun træffes beslutning 
om emner, der er optaget på dagsordenen. Punkter kan dog optages på mødet, hvis det godkendes 
ved mødets start. 
  
Dagsordenen skal som minimum indeholde: 
  
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 
Åben for tilføjelser 
Eventuelt 
Næste møde 
 
Sekretæren skriver referat som skal være udvalget i hænde senest 2 uger efter mødet. 
 



§ 10 Landsdelsudvalg 

 

Stk. 1: Til varetagelse af de enkelte aktiviteter opretter landsdelsbestyrelsen et antal 
landsdelsudvalg i form af udvalg, kompetencegruppe, arbejdsgruppe eller netværk. 
  
Stk. 2: Såfremt det skønnes, at der ikke længere er basis for et landsdelsudvalg, kan 
bestyrelsen beslutte at nedlægge det pågældende udvalg. 
  
Stk. 3: Medlemmer af landsdelsudvalget vælges på et årligt møde. Såfremt der ikke 
kan vælges et landsdelsudvalg, udpeges medlemmer til landsdelsudvalget af 
landsdelsbestyrelsen.  
Mødet bekendtgøres mindst en måned forud for mødet ved meddelelse til de 
medlemsforeninger, som har den pågældende aktivitet.  
Landsdelsudvalget udfærdiger dagsorden til mødet.  
Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, fremsendes til landsdelskontoret 
senest 14 dage før. 
 
Stk. 4: Stemmeberettigede på aktivitetsmødet er medlemsforeninger med den 
pågældende aktivitet, med hver 3 stemmeberettigede. 
  
Stk. 5: Valgbar til landsdelsudvalgene er ethvert medlem af en under DGI Midt- og 
Vestsjælland hørende medlemsforening. Vedkommende skal være fyldt 16 år. 
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.  
 


