
Aktivitetsmøde den 05.01.2021 

Aflyst på grund af corona. 

Skulle have fundet sted: Klubhuset, Østergade 52, 5874 Hesselager kl. 14 

Ingen dagsorden, håber vi kan klare det meste pr. e-mail. 

Alle kan sende spørgsmål til: gka.hesselager@webspeed.dk 

Erling og jeg (Kirsten) vil forsøge at svare så godt vi kan. 

Det vigtigste punkt, at få klaret, er vores Aktivitetskalender for 2021, derfor håber vi, at alle vil indsende 
rettelser og nye forslag til kalenderen. Vores håb er, at det vil være muligt at gennemføre stævner og andet 
i år 2021. 

Foreløbige datoer til kalenderen: 

Aktivitetsmøde i DGI Fyn Krocket den 5. januar 2021 - aflyst 

K4 + K1 kursus???? Forsøges oprettet, hvis I tilkendegiver et behov (f.eks. i Hesselager maj 2021) 

Indbydelse til par- og enkeltmandsturnering udsendes i uge 12 (22.-27. marts). Tilmelding senest 18. april 

Program for afvikling klar til uge 18 (3.-9. maj). Skal være færdigspillet og indberettet senest 18. juli 

Hesselager afholder stævne den 12. juni 

Program til afslutning/finaler udsendes til deltagende foreninger senest 26. juli. Tilmelding senest 1. aug. 

Fynsmesterskaberne – finaleaften i Hesselager den 5. aug. kl. 17.00. Efterfølgende pølser, mens plader 
bliver uddelt 

DM par i Slagelse (Midt-Vestsjælland) den ?? september 2021. Tilmelding senest ?? 

DM hold i Spjald (Vestjylland) den ??+?? september 2021. Tilmelding senest ?? 

DM enkeltmand i Vadum (Nordjylland) den ?? september 2021. Tilmelding senest ?? 

Netværksmøde i Hesselager den 12. oktober 2021 

Det er med stor beklagelse at vi ikke kan mødes, men alt er usikkert pt., derfor prøver vi om dette kan 
lykkes og glæder os så til, at vi forhåbentligt snart igen kan mødes og få en snak om tingene. 

Christian og hans suppleant havde sagt ja til at komme til vores møde for at præsentere sig, da de er på valg 
i 2021 og det er dem der er valgt til at varetage vores interesser i DGI Krocket på landsplan. Jeg anbefaler 
genvalg til dem, Christian gør et godt arbejde for vores region, skulle der være andre forslag fra jer, så skriv 
det lige. 

Med venlig hilsen                                                                                                                                               
Erling/Kirsten - Koordinationsudvalget 
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