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Møde i idrætsledelsen den 19. marts 2022 kl. 10.00 til kl. 15.00 på Brogården (Abelonelundvej 40 Strib, 5500 Middelfart).  
 

DGI krocket Idrætsledelsen 
 

Deltagere: Kirsten Pilgård (KP), Ingolf Lauridsen (IL), Jørgen Hansen (JH), Steen Kragh (SK), Erik Pallesen (EP), Robert Sø-
rensen (RS) & Michelle Knudsen (MK) 
Ordstyrer (OS): KP 

Referent: MK 
Forplejning: Frokost og kaffe.  

  
Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer  KP er valgt som ordstyrer.  MK 

2 Valg af referent MK er valgt som referent  OS 

3 Godkendelse af dagsorden Lønpolitik indsættes som punkt 9 

Kurser indsættes som punkt 10 

 

Alt der udsendes fremsendes fremadrettet som PDF, pga. åbningsproblemer med word-filer.  

OS 

4 Præsentationsrunde Idrætsledelsen præsenterer sig.  

Idrætsledelsen består af: 

Jørgen Hansen, Slagelse, Midt-Vestsjælland 

Steen Kragh, Tune, Midt- Vestsjælland (suppleant Region Øst) 

Ingolf Lauridsen, Rækker Mølle, Vestjylland (suppleant Region Nord) 

Robert Sørensen, Fanø Sydvest (suppleant Region Syd) 

Erik Pallesen, Tistrup, Sydvest 

Kirsten Pilgård, Saltum, Nordjylland 

Alle 

5 Konstituering Idrætsledelsen konstituerer sig således:  

Formand: KP – Region Nord 

Næstformand: JH – Region Øst 

Udvalgsmedlem: EP – Region Syd 

 

Suppleanter:  

RS 

SK   

IL 

OS 



 

Side 2 

6 Årshjul & fordeling af arbejds-

opgaver 

Herunder deltagelse i Lands-

stævne og formøde forud for 

landsledelsesmøde (d. 21. 

marts) 

Årshjul 2022 

Muligheden for online møder drøftes. Der er enighed om, at dette er en oplagt mulighed.  

 

Da der er kommet forespørgsler på at lægge DM for Enkeltmand tidligere på året, drøftes dette 

af idrætsledelsen. Der kan af hensyn til ansøgere ikke rykkes med placeringen i 2022 og 2023.  

Idrætsledelsen undersøger nærmere i forhold til landsdelenes turneringsafvikling inden endelig 

beslutning tages.  

Alle 

7 Gennemgang af grupperum 

(mimer) 

MK viser kort hvordan grupperum (mimer) virker.  MK 

8 Gennemgang af hjemmeside 

(www.dgi.dk/krocket)  

Skal seedningsdokumenter 

fremgå her? 

MK gennemgår kort hjemmesiden og efterspørger forslag til forbedringer.  

 

I forhold til seedningsskemaer på www.dgi.dk/krocket vil dette kun være relevant i forhold til 

større stævner, hvor der kommer deltagere fra hele landet.  

I første omgang lægges disse seedningsskemaer i grupperum til brug for idrætsledelsen. 

Vi afventer om der kommer flere henvendelser i forhold til at disse skal lægges på hjemmesiden.  

MK 

9 Lønpolitik MK gennemgår kort den nye lønpolitik. 

Der drøftes den indstilling der bør laves til lederforum, som indeholder forslag til ændringer i 

forhold kursuslederløn og frivillighed generelt.  

MK 

10 Kurser Idrætsledelsen forholder sig til, hvad man gør med de deltagere, som har taget K3 inden for de 

sidste par år, og nu ikke kan gennemføre K4.  

De skal have muligheden for at færdiggøre uddannelsen.  

Idrætsledelsen dækker evt. underskud.  

 

10 Evt. I forhold til tøj til idrætsledelsen drøftes ønskerne hertil. MK ser på muligheder for cardigans 

samt polo/T-shirts og sender disse til idrætsledelsen til godkendelse inden bestilling.  

 

Idrætsledelsens medlemmer sættes alle op til at modtage økonomirapporter månedligt. Den 

generelle økonomi for krocketsporten drøftes.  

Der er kommet flere forespørgsler/forslag til ændring af reglerne, herunder tilpasning af reglerne 

til de mange fortolkninger der er lavet samt nogle tegninger/visualiseringer til nogle ”begynder-

regler”.  

Idrætsledelsen laver en indstilling til regelfortolkningsudvalget.   

Alle 

11 Punkter til næste møde og ny 

møde dato. 

Onlinemøde d. 19. maj 2022 kl. 19.00. (Indkaldelse er udsendt) OS 

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/27937215-001
http://www.dgi.dk/krocket
http://www.dgi.dk/krocket

