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Referat DGI Krocket Årsmøde 2022 
 

Dato og tid D. 28. Oktober kl. 17.00-22.30 

Sted: Tune Kursuscenter 

Deltagere; Mogens Olsen - Bornholm 

Carsten Sønderskov - Nordsjælland 

Vibeke Sønderskov - Nordsjælland 

Ingrid Tidemann - Nordsjælland  

Arvid Mærsk – Midt-Vestsjælland 

Vagn K. Larsen – Midt- Vestsjælland 

Peter Andersen - Nordjylland 

Steen Hansen - Sydvest 

Aase Hjerrild Jacobsen - Sydvest 

Verner Rønnow - Midtjylland 

Arne Pedersen - Midtjylland 

Søren Bach - Midtjylland 

Herluf Rasmussen - Storstrømmen 

Dorte Johansen – Storstrømmen 

Jan Demsgaard - Storstrømmen 

Hans Peter Petersen - Vestjylland 

Gitte Galsgaard - Vestjylland 

Johannes Friis Clausen - Vestjylland 

Kirsten Pilgård - Idrætsledelsen 

Ingolf Lauritsen - Idrætsledelsen 

Erik Pallesen - Idrætsledelsen 

Robert Sørensen – Idrætsledelsen 

Jørgen Hansen - Idrætsledelsen 

Steen Kragh - Idrætsledelsen 

Michelle Knudsen – DGI Administration 

Inviteret af Idrætsledelsen; Torben Lindholm 

Afbud Tonny Brandt Andersen - Sydvest 

Materialer Powerpoint fra Årsmøde – sidehenvisninger findes nedenfor for hvert punkt. 

Program til Årsmøde  

 

1. Velkomst og sang v. Formand Kirsten Pilgård. 

Herunder;  

 Valg af dirigent 

 Valg af referent  

 Valg af stemmetællere 

 Præsentation af Idrætsledelsen 

PP. 1-6 Kirsten byder velkommen til Årsmøde 2022 og fortæller om praktiske for-

hold.  

Der synges; ”Fulgene letter” 

 

Valg af dirigent 

Torben Lindholm foreslås og vælges som dirigent uden modkandidater. 

Torben konstaterer, at der er rettidigt indkaldt, at Årsmødet er i overens-

stemmelse med kommissoriet, samt at Årsmødet derved er beslutningsdyg-

tigt.  

Der er i alt 23 stemmer til rådighed ved afstemning.  

Reglerne for afstemning opridses.  

 

Valg af referent  

Michelle Knudsen foreslås og vælges som referent. 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/49047E98-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/F1480BDA-001
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Valg af stemmetællere 

Følgende foreslås og vælges som stemmetællere; 

Arvid Mærsk (Region Øst) 

Steen Hansen (Region Syd) 

Gitte Galsgaard (Region Nord) 

 

Præsentation af Idrætsledelsen 

Idrætsledelsen består af følgende medlemmer; 

Kirsten Pilgård – Nordjylland 

Ingolf Lauritsen – Vestjylland (Personlig suppleant) 

Erik Pallesen – Sydvest 

Robert Sørensen – Sydvest (Personlig suppleant) 

Jørgen Hansen – Midt-Vestsjælland 

Steen Kragh – Midt-Vestsjælland (Personlig suppleant) 

 

2 Spørgsmål til skriftlige beretninger 

PP. 7-8.  Nordjylland 

Beretning er taget til efterretning.  

 

Vestjylland 

Orientering om, at udvalget indgår i samarbejde med Faglige Seniorer. Be-

retningen er taget til efterretning.  

 

Midtjylland  

Kort drøftelse af den vigende tilslutning til stævner, mv.   

Beretning er taget til efterretning.  

 

Sydvest 

DGI Sydvest har indsendt et debatoplæg, som de ønsker drøftet.  

Forsamlingen er positivt stemt for dette forslag. Forsamlingen mener, at 

forslaget kan være en hjælp til at gøre op med eventuel chikane, uden at 

give fordele til de, som ikke har behovet for at spille med to hænder.  

Der gøres opmærksom på, at dette også bør ændres i regelhæftes, hvis det 

på et senere tidspunkt skal vedtages.  

Der er opbakning til forsamlingen til at dette bør vedtages på næstkom-

mende Årsmøde, hvor DGI Sydvest indsender dette som et forslag.  

Beretningen er taget til efterretning.  

 

Fyn 

Michelle Knudsen & Idrætsledelsen vil kontakte Fyn og besvare spørgsmå-

lene vedhæftet beretningen.  

Flere landsdele har stillet spørgsmål til den nye udbetalingsstruktur til frivil-

lige, og reglerne pt. således; 

• Optjeningsperioden/lønperioden følger kalendermånederne 

• Udbetalingsdato er d. 15. i følgende måned  

For at lønteamet i økonomiafdelingen kan nå at få alt med i lønkørslen, skal 

alle bilag være godkendt hos kontoret i Ulfborg senest d. 9. i måneden.  

Såfremt d. 9. falder i en weekend, skal det være godkendt den sidste fre-

dag inden d. 9. 

Beretning er taget til efterretning 

 

Storstrømmen 

Ønsker at sætte et særligt fokus på, at der er kommet 2 nye foreninger til.  

Beretningen tages til efterretning.  

 

Midt-Vestsjælland 

Har fået en ny forening, men foreningen har valgt at spille turnering i anden 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/124482A6-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/9E1C98B8-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/5B514FEB-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/DF141D91-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/999BE908-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C78B768A-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C0189D5F-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/13F7DE69-001
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landsdel. Det vigtigste er dog, at de får spillet og ikke hvor de spiller.  

Beretningen er taget til efterretning. 

  

Nordsjælland 

Lokale foreninger har forsøgt at få Ældre Sagen i tale, men er blevet groft 

afvist. Beretningen er taget til efterretning.  

 

Bornholm 

Uddyber lidt om samarbejdet med Ældre Sagen.  

Bornholm roses for at være den landsdel der sendte flest krocketspillere til 

Landsstævne 2022.  

Beretningen er taget til efterretning.  

 

Idrætsledelsen 

Beretning er taget til efterretning.  

 

3. Nyt fra landsdelene. 

Alle landsdelene, som har lyst, får mulighed for kort at fortælle om 

et nyt tiltag, initiativ, eller lignende til inspiration for de andre 

landsdele.  

PP. 9.  Nordsjælland fortæller om projekt med lokal boligforening, som ønsker at 

lave et fælles arrangement med krocket på programmet.  

 

Nordsjælland har været arrangør af et firmaarrangement for en HR-afdeling 

i et medicinalfirma. En oplagt mulighed for at henvende sig til personer på 

arbejdsmarkedet.   

Læs artiklen her: https://www.dgi.dk/krocket/artikler/for-medicinalfirmaet-

lundbeck-blev-krocket-en-teambuildingoevelse  

 

Storstrømmen har afholdt Danmarks første Damestævne med stor succes. 

Læs artiklen her: https://www.dgi.dk/krocket/artikler/damestaevne-tiltrak-

spillere-fra-hele-sjaelland  

 

Sydvest har været til Skole-OL, som blev afholdt i Billund. Læs artiklen her: 

https://www.dgi.dk/krocket/artikler/dgi-krocket-viste-sig-frem-til-skole-ol  

 

4. Budgetretningslinjer og kommissorium 

PP. 10. Kort gennemgang af kommissoriets indhold, samt en orientering omkring, 

at det er DGI Vestjyllands bestyrelse, der godkender kommissoriet.  

 

Idrætsledelsen fremsætter forslag om at tydeliggøre, at fordeling af even-

tuelt overskud følger budgetretningslinjerne.  

 

Forslag fra forsamlingen om, at det kun er ved personvalg, at der foretages 

lodtrækning ved stemmelighed. Ved stemmelighed ved indkomne forslag 

bortfalder forslaget.  

 

Idrætsledelsen vil formulere ovenstående og sende til godkendelse i DGI 

Vestjyllands bestyrelse. Herefter lægges godkendt kommissorium og bud-

getretningslinjer på hjemmesiden.  

 

5. Handlingsplan 

PP. 11 Handlingsplan gennemgås 

Forslag til ny kursusstruktur fremvises  

Der stilles spørgsmål til, om modulerne skal tages i rækkefølge. Der er 

endnu ikke helt afklaring på dette, men det forventes, at der særligt for de 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/59B32395-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/3A92742C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/50445E21-001
https://www.dgi.dk/krocket/artikler/for-medicinalfirmaet-lundbeck-blev-krocket-en-teambuildingoevelse
https://www.dgi.dk/krocket/artikler/for-medicinalfirmaet-lundbeck-blev-krocket-en-teambuildingoevelse
https://www.dgi.dk/krocket/artikler/damestaevne-tiltrak-spillere-fra-hele-sjaelland
https://www.dgi.dk/krocket/artikler/damestaevne-tiltrak-spillere-fra-hele-sjaelland
https://www.dgi.dk/krocket/artikler/dgi-krocket-viste-sig-frem-til-skole-ol
https://mimer.dgi.dk/offentlig/8CFA566C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/5220AAA6-001
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første 4 moduler, vil kunne opnås merit.  

Ved spørgsmål til kursernes placering, er ønsket, at disse placereres lokalt i 

klubber/landsdele, og alternativt regionsvist.  

Kursusmaterialer kan rekvireres hos DGI. 

Landsdelene har mulighed for at benytte egne instruktører, eller indhente 

instruktører fra Idrætsledelsen.  

Økonomien omkring kurserne er endnu ikke fastlagt. 

Forsamlingen tilslutter sig retningen for den nye kursusstruktur, som 

Idrætsledelsen og tilhørerende arbejdsgruppe derfor arbejder videre med.  

 

Forslag til strukturering og tydeliggørelse af regelfortolkninger fremvises  

Som vist i ovenstående forslag, kommer disse til at fremgå på hjemmesi-

den.  

 

 Mødet suspenderes kl. 18.30, hvor der spises middag.  

Mødet genoptages kl. 20.00.  

 

6. Økonomi og budgetter, herunder 

 Idrætsledelsens regnskab 2022 

 Budgetproces for 2023 

 Debat om fremtidens Årsmøde 

PP. 13-15 Idrætsledelsens regnskab 2022 

Idrætsledelsens estimerede regnskab for 2022 fremlægges. 

Der stilles spørgsmål til særligt et stort underskud ved DM for Hold. Forslag 

omkring at kunne indhente sponsorater for at sikre bedre økonomi herfor.  

I forhold til DM for Hold udtrykkes der fra nogle landsdele bekymring for, 

om det faldende deltagerantal skyldes, at festaftenen ikke længere er obli-

gatorisk. 

Drøftelse af hvordan udviklingspuljen er brugt til drift i form af mødeaktivi-

tet. 

Der stilles spørgsmål til, hvad der er brug udviklingspenge til, og dette er 

brugt til en landsdækkende betalt kampagne på Facebook med videoer la-

vet af DGI Sydvest Krocket. Herudover, har den nuværende Idrætsledelse 

ikke haft mulighed for at nå at realisere noget af udviklingspuljen og ingen 

landsdele har søgt midler herfra.  

 

Budgetproces for 2023 

Budgetter for hver landsdel skal udarbejdes. 

Budgetterne skal være Michelle i hænde senest d. 15. november.  

Budgetterne udarbejdes ud denne skabelon.  

 

Udlæg til frivillige (dvs. kørsel, udlæg og andre lignende udgifter) skal være 

indsendt senest d. 2. december for at komme med i dette års regnskab.  

 

Debat om fremtidens Årsmøde 

Årsmødets facon drøftes og argumenter både for og imod afholdelses på 1 

dag fremføres.  

 

7. Indkomne forslag 

PP. 16-26.  Forslag 1: DGI Fyn – Tillæg til DM-reglement 

Afstemning ved håndsoprækning.  

23 stemmer for.  

Idrætsledelsens forslag til ordlyden som indføres i reglementet til DM for 

Par og Hold; 

Vinderne af landsdelsturneringer indbydes til DM. Hvis disse er forhindret 

sendes invitationen videre.  

https://mimer.dgi.dk/offentlig/6093AC8E-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/1DE92FF3-012
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Forslag til ordlyd som indføres i reglement for DM for Enkeltmand; 

Nr. 1 og 2 i landsdelsturneringen indbydes til DM. Hvis disse er forhindret 

sendes invitationen videre.  

 

Forslag 2; DGI Sydvest - Regionsmesterskab 

Der udtrykkes bekymring for om et regionsmesterskab ikke blot flytte øko-

nomien frem for at løse problemet. 

Vestjylland, Bornholm, Storstrømmen og Midt-Vestsjælland giver udtryk 

for, en holdning til at et regionsmesterskab skaber devaluering af egne 

landsdelsturneringer.  

Regionsmesterskaberne kan være med til at sikre, at alle spiller sig til 

DM/kvalificerer sig, hvor andre blot kan tilmelde sig, fordi der ikke er nogle 

at spille med. 

Et regionsmesterskab kan være problematisk, da landsdelene og antallet af 

spillere, er meget forskellig.  

Afstemning ved håndsoprækning: 

16 stemmer imod 

7 stemmer for.  

Forslaget falder.  

 

Forslag 3,1: DGI Sydvest - Seedning 

Bekymring for, at dette kan blive administrativt tungt, samt for om nogle 

spillere ikke ønsker at have deres navne offentligt tilgængelig.  

Forslag til, om man i stedet for en offentliggørelse på hjemmesiden, kan 

oplyse sit seedningsnummer, således at Idrætsledelsen har mulighed for at 

tjekke om deltagerne er korrekt tilmeldt, og kun hvis der opstår indsigelser.  

Der er ingen GDPR-regler som er til hinder for dette. 

Forsamlingen er enige om, at det skal være ens for alle om seedningslister 

skal være offentligt tilgængelig.  

Forslag om at listerne blot kan ligge hos DGI (ikke offentligt), således at 

Idrætsledelsen kan krydstjekke ved behov.  

Afgjort ved skriftlig afstemning  

12 stemmer ja  

11 stemmer nej 

Forslaget er vedtaget. 

Alle skal fremsende seedningslister til Michelle før sæsonstart, så disse kan 

offentliggøres på www.dgi.dk/krocket.  

 

Forslag 3,2 og forslag nr. 9 er reelle modsætninger. Forslag 9 er mest 

vidtgående og derfor sættes dettes til afstemning. Forslag 3,2 er forslag om 

at bibeholde det nuværende. Hvis forslag nr. 9 falder, fastholdes procedure 

som angivet i forslag 3,2.  

Der tages udgangspunkt i eksempel fra Rækker Mølle.   

Afgjort ved skriftlig afstemning 

9 stemmer ja 

12 stemmer nej 

2 stemmer blankt  

Forslaget nedstemmes og der fortsættes som vanligt jf. forslag 3,2.  

 

Forslag 4: Idrætsledelsen – Brug af reserver ved DM.  

Argumenter for og imod fremføres.  

Afstemning ved håndsoprækning.   

22 stemmer for 

1 stemmer blank. 

Forslaget vedtages og indføres i reglementerne.  

 

 

http://www.dgi.dk/krocket
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Forslag 5: Idrætsledelsen – Ændring af turneringsgebyr 

Bekymring for om øget pris vil få færre til at tilmelde sig.  

Prisniveauet debatteres og sammenlignes med andre idrætsgrene.  

En motivation for denne ændring er at styrke økonomien for krocket gene-

relt i alle landsdele, samt være med til at give Idrætsledelsen mere økono-

mi at arbejde og udvikle for.  

Der fremsættes forslag om at landsdelene selv sætter priserne. Dette er 

tidligere afskaffet for at skabe en strømlinethed.  

Drøftelse af hvorvidt de som bidrager mest til økonomien skal have flere 

stemmer.  

Afstemning ved håndsoprækning: 

2 stemmer imod 

1 stemmer blankt 

20 stemmer for.  

Forslaget er vedtaget og gebyret hæves.  

 

Forslag 6: Region Øst – Antal kampe 

Forslag om, at der tilføjes at det så vidt muligt tilstræbes at spillerne får 

minimum 3 kampe og max. 5.  

En fast regel herom gør det svært for turneringsarrangørerne.  

At det skal tilstræbes dækker over hele formuleringen.  

Afstemning ved håndsoprækning: 

0 stemmer imod 

0 stemmer blankt 

23 stemmer for  

Forslaget er vedtaget og dette indføres i reglementet.  

 

Forslag 7: Region Øst & Idrætsledelsens forslag vedr. regelændring 

til DM.  

Forslagenes forskel drøftes. Region Øst indvilliger i at der stemmes om 

Idrætsledelsens forslag som er mest vidtgående.  

Region Østs begrundelse for deres forslag er et udtryk for at man kun øn-

sker at sende 1’erne afsted og ikke også 2’erne.  

Idrætsledelsens forslag (forslag 7) sættes til afstemning. 

Afgøres ved skriftlig afstemning:  

1 stemmer imod 

1 stemmer blankt 

21 stemmer for.  

 

Forslag 8: Brug af reserver ved DM for Hold, hvor makkeren har 

valgt at spille i flere klubber.  

Der udtrykkes, at det generelt er et problem at udsendte materiale ikke 

læses, hvorfor ikke alle kender til disse regelændringer.  

Der stilles spørgsmål til hvorfor reserven ikke blot spiller fra start. Argu-

menter for og imod dette debatteres.  

Afgøres ved skriftlig afstemning: 

15 stemmer Ja 

4 stemmer Nej 

4 stemmer blankt. 

Forslaget vedtages og indsættes i reglerne.  

 

8. Eventuelt 

PP. 27 Herluf Rasmussen orienterer omkring, at dette bliver hans sidste årsmøde. 

Tak til Herluf for hans store indsats.  

 

Drøftelse omkring dispensation til at spille med to hænder og en eventuel 

prøveperiode. Da dette er trukket som et forslag, kan det ikke vedtages. 



 

 

 

Side 7 

 

 

Dog kan landsdelene fortsat give dispensationer, hvor det er nødvendigt 

indtil det kan godkendes på næste Årsmøde.  

 

9.  Afslutning  

PP. 28 Torben Lindholm erklærer mødet for lukket og dagsordenen for udtømt.  

 

Kirsten takker Torben for en flot indsats, som dirigent.  

Erkendtlighed overrækkes. 

 

 


