
 

 
Referat af Aktivitetsmøde 2022 

 DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 

Mødedato, tid og sted Mandag den 7. november 2022 kl. 13,00 i DGI’s lokaler 
Roskilde 

Fremmødte 30 medlemmer fra 8 klubber 

Mødet slut Kl. 15,15 
 

Dagsorden 
 

Referat 

1. 
Valg af dirigent og 
stemmetællere 

Poul Andersen blev valgt som dirigent 
 som stemmetællere 

2. 
Formanden orienterer 

Gennemgang af årets turnering og stævner 
Vi er 8 klubber i øst og 10 klubber i vest 
Der var tilmeldt 23 i enkeltmands 27 i par og 1 hold til turneringen 
I B1 vandt Gadstrup ved DM 
13 deltog ved formandsmøde 13 januar 
næste formandsmøde holdes 23 januar 2023 
Ønsker der holdes kursuser kan man henvende sig til udvalget 
Øststævnet i 2023 holdes i Køge 
Dm holdes for par i Nexø 9 september, Hold Give 16/17 september 
enkeltmands 23 september Varde 
5 oktober østmøde 
Årsmøde oktober 
Der blev på årsmødet besluttet at spiller seedning skal ligge for hele 
landet på DGI hjemmeside. 
Turneringsprisen vil stige til 150 kr. 
Lille debat om man skal give alle tilladelse til at spille med 2 hænder 
vil komme som forslag til årsmødet i 2023 
Ny kursus struktur vil komme i 2023 
8 monduller af 6 timer det vil blive  udarbejdet af Arvid, Herluf og 
Kirsten 
 
 
 

3. 
Økonomi 

Regnskab fremlagt 
Regnskab vil fremover blive sendt til formænd når året er gået  
så alle indtægter og udgifter er med 

4. 
Indkomne forslag 

Ingen forslag 



5. 
Valg af udvalgsmedlem  

Valgt for 2 år Jørgen Hansen & Steen Kragh 
Valgt for 1 år Arvid Mærsk 
Efter mødet blev det besluttet at Jørgen Hansen er ny formand 

6. 
Valg af 1 suppleant 

Valgt blev Kurt Larsen, Lejre 

7. 
Eventuelt 

Der er ønske om at man ligger turneringskampe  i weekend (søndag) 
så alle kan være med. 
Vedr. seedning det er op til klubberne at man kommer i de rigtige 
rækker 
 

 


