
 

Referat 

Møde i Idrætsledelsen  

 

Dag og tid: Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 19.00-22.00  

Sted: Online møde – Michelle indkalder via Teams   

Praktik: Mødeleder: MK 

Referent: MK 

 

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 Dagsorden er godkendt uden yderligere tilføjelser.   

   

4. Godkendelse af referat Alle 

Beslutning Referat fra sidste møde - Referat d. 19. maj 2022  

Referat fra sidste møde er godkendt uden rettelser.  

 

 

5. Evaluering af L2022 og Ollerupdagene Alle 

 Evalueringsskema  

 

Idrætsledelsen vurderer, at L2022 og Ollerupdagene har været 

værdigfulde for DGI Krocket. Der har været et flot fremmøde.  

 

Ollerupdagene 

Idrætsledelsen ønsker mere indflydelse på planlægning og 

afvikling af Ollerupdagene, men vurderer, at det vil være 

givende at deltage igen i Vejle, hvis Ollerupdagene gentages.  

Dog bør deltagelsen i Ollerupdagene fremadrettet dækkes af 

Landsplan, hvis man ønsker at krocket skal stille med frivillige.  

 

Beslutning Evalueringsskema drøftes og udfyldes. Evalueringsskema sendes 

til Landsplan.  

 

   

6. Planlægning af DM Alle 

 DM for Par. Ansvarlige er EP, RS & KP + lokale hjælpere.  

Tilmeldingen ender på 40 par, hvilket er et fornuftigt antal.  

EP undersøger mulighed for hjælp til Live-Score til DM for Par.  

Frede Rasmussen vil hjælpe med at lave turneringsplanen.  

 

DM for hold i Varde. Hele Idrætsledelsen deltager.  

Frede Rasmussen hjælper med opsætning af turnering. Desuden 

kommer han og hjælper med Live-Score samt undervisning heri.  

Møde afholdes fredag forud for DM for Hold som vanligt.  

 

DM for enkeltmand – Ansvarlige er JH & KP.  

MK og JH har været i dialog med de lokale i forhold til videre 

planlægning.  

 

MK krydstjekker tilmeldinger til DM i forhold til tilsendte 

kvalifikationsskemaer. 

 

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/43638A8D-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E4C9B4A5-006


 

Side 2 

DM i 2023.  

Der skal undersøges i forhold til muligheder med busrejser, mv. 

til Bornholm. MK undersøger dette.  

JH kontakter Mogens fra Bornholm i forhold til lokale 

seværdigheder, mv.  

MK undersøger forslag til busselskaber/ture, mv.  

Beslutning De sidste aftaler laves i forhold til lån af skærm, hjælp til Live-

Score samt lokale aftaler.  

 

 

 

7. Vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling IL & MK 

 Drøftelse af en vedtagelse omkring Ændring af 

kvalifikationsregler til DM og hvilken betydning dette kan have 

for deltagelsen i DM for Hold. 

 

Idrætsledelsen drøfter desuden punktet fra eventuelt, hvor de 

blev bedt om at tage stilling til, om man kan deltage i samme 

række 2 år i træk, hvis man ikke har nogen at spille med i den 

hjemlige turnering.   

 

Beslutning Idrætsledelsen fremsætter forslag til Årsmøde omkring deltage i 

samme række til DM 2 år i træk.  

 

 

8. Samarbejde med petanque, krolf og bowls Alle 

 Jf. mail fra Karen Damborg drøfter Idrætsledelsen deres ønske 

om deltagelse i et eventuelt møde og ønske om samarbejde med 

Idrætsledelserne fra Petanque, Krolf og Bowls.   

 

Orientering omkring indkaldelse til onlinemøde d. 24. august. 

Mødet skal omhandle processen i forhold til tilpasning og 

udvikling af fremtidens idrætsledelser. Indkaldelsen kommer fra 

Team Idræt og HB Team Idræt og fokus.  

 

Beslutning IL kontakter Karen Damborg med beskeden om, at 

Idrætsledelsen ønsker at deltage i et møde om et samarbejde.  

 

 

9. Planlægning af Årsmøde  Alle 

 Kort drøftelse af dagsordenens indhold samt årets tema. 

 

Drøftelse af beretningerne til Årsmøde.  

Ønske om oplæg og debat omkring seedning.  

Forslag til årets tema: Fremtidens DM.  

 

Beslutning Idrætsledelsen beslutter at alle beretninger skal udsendes på 

forhånd sammen med dagsordenen, som derved ikke behøver 

aflægges mundtligt på Årsmødet. Der vil være mulighed for at 

stille spørgsmål til beretningerne på Årsmødet samt tid til at 

fremhæve nye tiltag fra landsdelene til inspiration til andre 

landsdele.  

 

 

10. Økonomi Alle 

Beslutning Alle medlemmer af Idrætsledelsen får hver måned tilsendt en 

rapport, hvor de kan følge Idrætsledelsens økonomi. 

MK gennemgår denne rapport, og hvordan tallene skal forstås.   

 

 

11. Eventuelt Alle 

 Der er kommet tøj til Idrætsledelsen, men der er udfordringer 

med størrelserne. Tøjet prøves af de sidste til DM for Hold.  

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/08AA1083-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/08AA1083-001
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Regelfortolkningsudvalget og deres vedtagelser skal gøres mere 

tydelige på DGI’s hjemmeside ved at inddele dem i 

underkategorier. KP vil tale med udvalget herom.  

 

JH fremsætter forslag om at styrke informationsniveauet mellem 

Idrætsledelsen og det menige medlem i foreningerne. Forslag om 

nyhedsbrev, medlemsblad eller lignende et par gange årligt.  

 

12. Næste møde Alle 

 Dato & tid: d. 16. september 2022 kl. 16.00.  

Hvor: Varde  

Punkter til kommende møde: 

- Forslag vedr. oprykning til DM.  

- Årets tema til årsmøde 

- Valg af lokation til DM 

- Tøj til idrætsledelsen 

- Dagsorden til årsmøde 

 

 


