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Udvalgsmøde den 11. december 2021 kl 9.30 til kl. 16.00 på Brogården.  
 

DGI krocket Idrætsledelsen 
 
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Hans Peter Petersen (HP), Finn Kolbe (FK), Kim Jensen (KJ) Ingolf Lauridsen & Steen Kragh (SK). 
Afbud: Alle mødt 
Ordstyrer (OS): Christian 
Referent: Hans Peter 
Forplejning: Frokost og kaffe.   
Pkt.
nr. 

Punkt-
indhold 

Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer  Christian Jacobsen CJ 

2 Valg af referent Hans Peter Petersen OS 

3 Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt OS 

4 Siden sidst –  
runde 

Vestjylland har deltaget i et møde med bestyrelsen for DGI Vestjylland.  
Formålet for mødet var at få en snak om styrkelse af de små idrætter, Bowls, Krolf, Petanque og Krocket.  
DGI Vestjylland kommer med et oplæg til, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at skabe kontakter til   
potentielle foreninger/partnere for erhvervelse af nye medlemmer. 
Sydvest har afholdt formandsmøde, hvor man fremførte personlig seedning, der blev vedtaget på  
Midtvejsmødet i oktober 2021. 
I Øst havde man afviklet et aktivitetsmøde. 
Christian har deltaget i DGI´s årsmøde i København. 
Kim meddelte, at han udtræder som personlig suppleant for Christian, når hans valgperiode udløber. 
 
 
 
 
 

Alle 



 

Side 2 

5 Konstituering Konstituering som følger: 
Formand: Hans Peter Petersen, Vemb 
Næstformand: Finn Kolbe, Tune 
Regelfortolkningsudvalget: Christian Jacobsen, Nordenskov 
Hjemmesiden: Michelle Knudsen 

OS 

6   Årshjul og  
fordeling  
af  
arbejdsopgaver 
 

Michelles forslag til årshjul 2021  
Ansvarsopgaver blev uddelt i henhold til årshjul og handlingsplanen for 2022. 
DM for par i Vorbasse den 10. september 2022. 
Ansvar/tovholder: Christian – hjælpere, Kim og Hans Peter 
DM for hold i Varde lørdag/søndag den 17. og 18. september 2022. 
Ansvar/tovholder: Hans Peter – hjælpere, Ingolf og Christian. 
DM for enkelmand i Gilleleje: 
Ansvar/tovholder: Finn – hjælpere, Steen og Hans Peter + 1 til PC. 
Tovholdere skal senest ultimo april have indhentet priser, samt have klarhed over  
overnatningsmuligheder, bespisning mv. hos de steder, hvor DM afvikles.  
Kredsen skal inddrages i arbejdet. 
Budget for alle DMere laves i samarbejde med Michelle i maj. 
Håber at budgettet kan være klar til vores førstkommende møde i Idrætsledelsen. 
Årsmøde i 2022: Tidligere Midtvejsmødet. 
Ansvar/tovholder: Hans Peter sammen med Michelle. 
Årsmødet i 2022 er Idrætsledelsen enig om, at det skal afholdes på Sjælland.  
Finn og Steen kommer med forslag om sted, hvor det kan afholdes.  
Finn undersøger nærmere om priser mv. 
Finn melder tilbage til Michelle og Idrætsledelsen om sted og priser. 
Landsstævne 2022: 
Ansvar/tovholder: Christian – hjælpere, Kim, Ingolf og Hans Peter, 
der alle deltager i Landsstævnet i 2022. 
Christian blev udpeget som repræsentant for Krocket til at deltage i møder mv. i DGI. 
Finn blev udpeget som ansvarshavende for kurser. 
Christian fik til opgave at opdatere årshjulet af 2021 iht. aftaler. 
 

Alle 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/849AD0D0-002


 

Side 3 

7 Evaluering af 
Midtvejsmøde 

Referat fra Midtvejsmødet, samt drøftelse og kommentarer på Midtvejsmødet tages til efterretning. 
Der ønskes opstramning af afstemningen på Midtvejsmødet. 
Stemmebokse eller stemmepose skal bruges fremover.  
Stemmetællere skal repræsentere hver region. 
Idrætsledelsen ønsker, at der bliver bedre tid til debatter om emnerne. 
Det hele var lidt forceret i 2021. 
 

Alle 

8 
 
 
 
 
 
 

Budget for 
idrætsledelsen 
Herunder drøftel-
se af deltagelse 
ved L2022 

Indstilling: 
For at kunne håndtere idrætsledelsens budget, har administrationen behov for at der laves et budget.  
Budgetforslag  
Der er budgetteret med et underskud. Det er ikke realistisk hverken at tjene mere på DM eller at lave mere end 6 
kurser i den nye form.  
Udgifterne til L2022 ligger egentlig i 2021 budgettet, men vi skal gerne hente nogle penge  
hjem til dette i 2022, og derfor ligger der de indsat i 2022.  
Derfor vil det også være ok at budgettere med et mindre underskud.  
Michelles forslag er, at nogle af pengene fra udviklingspuljen anvendes til at dække dette 
underskud, hvis der argumenteres for at deltagelse i L2022 er med henblik på udvikling.  
I bør drøfte arbejdsopgaverne i forbindelse med L2022 og hvor mange, der skal deltage. 
Dette i henhold til ovenstående budget.  
Ovenstående er indstilling fra administrationen hos DGI ved Michelle Knudsen. 
Udkast til budget gennemgået. 
Kørsel på 1.000,00 er indsat som plus – skal være minus? 
Udkast til budget godkendes og tages til efterretning. 
Se punkt 6 vedr. tovholder og deltagere til Landsstævnet 2022. 
HP undersøger hvilket beløb, der står i udviklingspuljen. 
 

Alle 

9 Kursus Finn kontakter Kirsten Pilgaard, med opgaven om at få udarbejdet et kursusprogram, opsat i moduler, der kan 
bruges til kurser i kredse og klubber fremover. 
Der var ønsker om, at der årligt afholdes et fællemøde for alle instruktører for erfa udveksling, om det at være 
instruktør, samt komme med ideer til forbedring af kursusmaterialet. 
 

Alle 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/BCE8E366-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/BCE8E366-001


 

Side 4 

10 Evt. Idrætsledelsen drøftede paragraf 7 i reglement for DM for hold og par, der blev vedtaget og tilføjet i  
reglementet for DM på Midtvejsmødet. 
For enkelmand er det paragraf 6. 
HP undersøger hos jurister i DGI, om rigtigheden og fortolkningen af denne paragraf.  
Kan den bruges som pålæg til turneringsafvikling i kredsene?  
Idrætsledelsen henstiller til klubber og kredse, at intentionen med vedtagelsen følges. 
Dvs. at de spillere, der spiller i samme turnering i flere kredse, meddeler Klub og kreds om,  
hvilken klub man deltager for ved et DM, såfremt man kvalificerer sig.  
Skal meddeles til klubben før turneringsstart, hvilken klub man deltager for til DM.  
Nummer 2 i turneringen kan efterfølgende få tilbuddet om at deltage i DM. 
På Midtvejsmødet i 2019 var der ønsker om, at DM blev mere strømlinet med hensyn til antal kampe, der skulle 
spilles hver dag. 
Der fremkom forslag om at afvikle et Regionsmesterskab i de 3 regioner for at kvalificere sig til et DM for hold og 
par. Derved ville antal kampe ved DM blive mere ensartet i alle rækker. 
Christian udarbejder et forslag til videre drøftelse i Idrætsledelsen. 
Idrætsledelsen godkendte skrivelse, vedrørende personlig seedning, der tilsendes, Bjarne Jørgensen, Svendborg, 
samt til krocketklubben i Kværndrup. 
Fik en snak om, at regelsættet for krocket bør gennemgås og opdateres til nutidens krocket. 
 

Alle 

11 Punkter til næste 
møde og ny møde 
dato. 

Fastsat til søndag den 8. maj 2022 kl. 09,30 hos DGI i Ulfborg. 
HP udfærdiger dagsorden, sammen med Michelle, der tager udgangspunkt i de stillede opgaver i henhold til dette 
referat. 
Mødet hævet kl. 15,00. 
Ref. HP 
 

OS 

 


