
 

Dagsorden 

Møde i Idrætsledelsen  

 

Dag og tid: Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 19.00-21.00  

Sted: Online møde – Michelle indkalder via Teams   

Praktik: Mødeleder: MK 

Referent: MK 

Afbud: Ingen 

 

Deltagere: Idrætsledelsen & Michelle Knudsen, DGI Vestjylland  

   

Punkt Dagsorden: Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer Mødeleder 

Beslutning MK er valgt som ordstyrer.  

   

2.  Valg af referent Mødeleder 

Beslutning MK er valgt som referent.  

   

3. Godkendelse af dagsorden Alle 

Beslutning RS foreslår fremadrettet et fast punkt, der hedder økonomi. 

Dette vedtages.   

 

   

4. Godkendelse af referat Alle 

Beslutning Referat fra sidste møde - 19. marts 2022    

Referat er godkendt uden tilføjelser.  

 

 

5. Orientering om Seminar for Idrætsledelser d. 6.-7. maj. KP, EP & MK 

Beslutning EP: Et spændende møde, men svært at gennemskue præcist, 

hvordan vi skal bruge det.  

 

KP: Vi skal helt op i helikopteren og se på krocket sammen med 

andre idrætter i det store perspektiv.  

 

JH: I forhold til mødet i København, er det svært som ny at 

navigere i.   

 

MK: DGI har et ønske om at idrætsledelserne skal arbejde mere 

strategisk og politisk, måske endda på tværs af idrætter. F.eks. 

bowls, krocket, krolf og petanque, hvor man har en målgruppe til 

fælles. Det handler om at drage nytte af hinandens erfaringer 

med rekruttering af målgruppen, mv.  

Idrætsledelsen kan arbejde mere strategisk i forhold til at få 

defineret en kernemålgruppe, samt få lavet nogle 

indsatsområder, som man vil arbejde på og anvende 

udviklingsmidlerne til.  

I forhold til evalueringen af de landsdelsbaserede idrætter 

fortsætter tildelingsmodellen året ud og revideres i 2023. På 

møderne har vi arbejdet for at gøre opmærksom på at udvikling 

koster penge, og at midlerne ikke kun bør fordeles efter 

medlemstal, men at der også bør kigges på andre faktorer, 

såsom antal aktive osv.  

 

   

6. L2022 & Ollerupdagene MK 

 Følgende fra idrætsledelsen deltager i L2022 og Ollerupdagene: 

IL, KP og EP. Derudover deltager HP efter aftale i begge dele. MK 

vil også være tilstede til L2022.  

 

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/D7EE6916-001


 

Side 2 

Planen for Ollerupdagene gennemgås.  

 

Planen for L2022 gennemgås. Idrætsledelsen er tilfredse med 

antallet af tilmeldinger, der vedrører krocket.  

 

I forhold til skiltning i krocket ønskes der bestilt 4 stk. beach flag 

på fod.  

 

I forhold til kørsels- eller parkeringstilladelser undersøger KP 

muligheden for at låne udstyr af Svendborg. Alternativt skal der 

laves en køre/parkeringstilladelse til traileren.  

 

I Aalborg blev der givet kølleskilte til deltagerne. Idrætsledelsen 

oplevede dog at disse ikke blev brugt efterfølgende og derfor 

ønskes disse ikke i år.  

 

 

7. Danmarksmesterskaber Tovholdere 

 Enkeltmand: 

Alle aftaler er på plads. AGS har fået en kopi af 

aftaledokumentet. 

Der er udarbejdet budget og invitation, som skal justeres i 

henhold til de seneste rettelser. Dette sendes til godkendelse hos 

hele idrætsledelsen.  

JH undersøger med overnatning til ham selv og KP. 

 

Par:  

Der aftales nærmere med Vorbasse.  

 

Hold: 

Der er arrangeret møde i Varde d. 14/6, som EP og KP deltager i.  

 

Præmierne til dette års DM’er drøftes. MK undersøger muligheder 

og sender disse til idrætsledelsen.  

 

Life-score til DM drøftes. RS kontakter Frede Rasmussen i forhold 

til hjælp til det første DM, således at idrætsledelsens medlemmer 

kan lære systemet.   

 

Ansøgning om værtsskab skal snart udsendes. MK udsender 

dokumentet til idrætsledelsen til godkendelse inden.  

 

 

8. Eventuelt Alle 

 Drøftelse af tøj til idrætsledelsen. MK undersøger nærmere i 

forhold til størrelser og bestiller herefter.  

 

Jf. tidligere referat har idrætsledelsen besluttet at give en sidste 

chance for at færdiggøre K-kurserne.  

Orientering omkring det sidste K4 kursus, som afholdes d. 22.-

23. august i Hesselager. KP er instruktør. Ruth Christiansen er 

kursusleder. Invitationen til kurset ses her.  

Kurset gennemføres med minimum 5 deltagere. Evt. underskud 

dækkes af udviklingspuljen.  

  

JH efterspørger en liste med udbydere af køller. Dette har den 

tidligere idrætsledelse arbejdet med, dog ønskede kun 1 at være 

offentlig tilgængelig på hjemmesiden. Oplysningerne kan findes 

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/26F484D2-001


 

Side 3 

her: https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-

dgi/krocketkoellen  

 

Drøftelse af hvordan regelfortolkningerne kan bruges bedre og 

bør danne grundlag for en eventuel revidering/præcisering af 

reglerne. Dette vil gøre reglerne mere overskuelige for særligt 

nye spillere. IL ønsker at indgå i arbejdsgruppen sammen med 

regelfortolkningsudvalget. Der aftales nærmere omkring et møde 

– KP er tovholder herpå.  

 

JH efterspørger, om det er et problem i hele landet, at der ikke 

er nok deltagere i holdturneringerne. I Midt- Vestsjælland 

skyldes manglende opbakning, at man ikke ønsker at deltage i 

DM, da dette menes at være for dyrt, når det vil inkludere 

overnatning, mv.  

Umiddelbart er der en lille nedgang i antal tilmeldte til 

holdturneringer i andre landsdele, men ikke noget af større 

betydning.  

Idrætsledelsen drøfter muligheden for at lave DM for hold om til 

et 1-dagsarrangement med kvalifikation forud for via 

regionsmesterskab. Dette kan eventuelt være et punkt til 

kommende årsmøde.   

 

9. Næste møde Alle 

 Dato & tid: 16. august kl. 19.00.  

Hvor: Teams møde – MK indkalder.  

Punkter til kommende møde: 

- Evaluering L2022 

- Sidste planlægning af DM 

 

 

https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/krocketkoellen
https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/krocketkoellen

