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REFERAT:
Bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2012
Der blev afholdt møde i KB-hallen på Peter Bangs Vej med følgende deltagere:










Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Injam Khokhar
Peer Jensen
Kurt Østergaard
Søren Henriksen
Line Østergaard (specielt inviteret)
Ole Roland (referat)

Der var fremsendt følgende dagsorden til mødet:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden samt ref fra sidst
3. Dato næste bestyrelsesmøde
4. Nyt fra formanden
5. Turnering 2012
6. Elite Senior
7. Elite Ungdom
8. Damecricket
9. Nyt fra kontoret
10. Økonomi
11. Ansøgning Nyk Mors
12. Græspitch på Svanholm Park
13. PSH legat
14. Kunststof på Esbjergs bane
15. Bane Aalborg
16. Kolding kritik af bestyrelsen
17. Landshold, trænere, baner m.m.
Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.
Ad 2.
Ingen kommentarer til sidste referat.
Ad 3.
2 næste møder planlagt til 11. juni og 6. august.
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Ønskelige datoer for bestyrelsens strategiseminar (evt i samarbejde med DIF): 28-29. sept.
OR arbejder videre med dato og sted samt kontakt til DIF.
Ad 4.
TK: Meddelte at DIFs årsmøde i år kun afholdes om lørdagen – altså uden ”formøde” fredag
aften. Line Østergaard deltager muligvis som ekstra ”kvinderepreæsentant”.
Ad 5.
Injam: Turneringen generelt på plads men stadig lidt bøvl med tider for visse ungdomskampe. Generelt god koordinering ved årets planlægning – stor tak til Nissen og Jörg for assistance.
I Mix-rækken står holdlederen for ”hjemmeholdet” for indberetning, bolde m.m.
Damerækken er endnu ikke helt på plads – skal planlægges endeligt af Dameudvalget (Line
og Kathrine) i samarbejde med Lars Hedegaard.
”Den grønne” er lidt forsinket men forventes på gaden i løbet af weekenden. For at sikre en
mere flydende proces næste år, skal bestyrelsen straks efter rep-mødet udpege en tovholder
for ”renskrivning” af beslutninger/ændringer fra rep-mødet.
Regnskabsfører-opdateringsdagene vel gennemført med fin opbakning fra klubberne.
IT-support gruppe på 3 personer oprettet som støtte til Injam. Har fordelt alle klubber mellem
sig, så hjælp kan søges hurtigt.
Ad 6.
Peer J orienterede om Dubai-turen:
Vi var i det hårde selskab men kunne have vundet en kamp eller to mere. Ellers ok resultat –
men især markspillet burde have været meget bedre. Lidt moralske udfordringer, når vi taber
visse kampe – dette skal der arbejdes med, så holdet mentalt fremstår som en helhed.
God management af hele turens planlægning og gennemførelse.
Fremadrettet: Der arbejdes hårdt på stadig at have Bret Mulder tilknyttet som træner.
Sommeren: A-hold + Akademihold spiller 2-3 kampe i Jylland mod Tyskland.
PNG og Bermuda har ytret ønske om at besøge København – hvis vi har en græspitch klar.
Guernsey muligvis interesseret i besøg senere på sommeren.
Vi afventer stadig endelige datoer (og sted) fra ICC vedr Div-4. Når disse foreligger, vil en
nærmere planlægning finde sted.
Stort ønske fra Bret og Graham: Græsset på de danske baner SKAL klippes længere ned –
ellers lærer vi aldrig at producere højere scorer.Der udarbejdes brev (ved OR) til klubberne
om dette – til brug overfor de enkelte kommuner.
Ad 7.
Søren H: Veloverstået akademitur i påsken til La Manga. Generel evaluering skal gøres i
nærmeste fremtid.
Sommertræning planlagt og starter denne uge i Øst v/Scott og Vest v/Lars og Graham. Besked til spillerne via koordinator Aadila.
Program for sommerens aktiviter/kampe er også på plads.
Søren til møde i Viborg ang evt opstart af cricketlinie på College.
Ad 8.
Line Østergaard budt velkommen til bestyrelsesarbejdet.
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Debat om damecrickets status og udviklingsmuligheder. Hvor mange hold har vi reelt nu –
og hvordan skal turneringen være? Hvordan fastholdes de nuværende spillere? Rekruttering
og ”forfra” med damecricket?
Svært for bestyrelsen alene at give svar på dette – udvikling skal ske gennem klubbernes deltagelse. Økonomi og arbejdskraft (via konsulenter) er bevilget – og generel ”udviklingsplan”
skal nu udarbejdes i samarbejde med konsulenterne. ”Seminar” i nærmeste fremtid for nærmere afklaring af målsætning og strategi.
Ad 9.
Mia Bergsbo har fundet nye arbejdsudfordringer med udgangen af denne måned. Hun ønskes
al mulig held og lykke fremover – og skal have stor tak for hendes indsats og inspiration
gennem perioden hos os.
Ny hjemmeside er i luften. Der er sikkert en del ”småting” at justere – dette klares af Mikkel
og Mia. Endelig afklaring af webmaster-rollen, når alt er kørt på plads. I første omgang udgår
”debat”-muligheden fra selve hjemmesiden.
DIF´s medlemsregistrering er afsluttet – og cricket er gået 38 medlemmer op i forhold til
sidste år. Vi er nu små 2300 aktive.
Sæsonstarten står for døren – det kan mærkes på henvendelserne til kontoret. Klubberne skal
have bolde, skriverbøger m.m.
OR håber at kunne holde nogle dages ferie i slutningen af april.
Ad 10.
Umair: Styr på bogføring og 1. kvartals regnskab til ICC færdiggøres næste uge. Endnu ikke
helt overblik over Dubai-turens udgifter – men budgettet holder.
Justeringer af kontrakter med ansatte skal snarligt på plads – Integrationsprojektet udløber
med udgangen af juli.
Ad 11.
Ansøgning om støtte til flygtningeprojekt fra Nyk Mors behandlet. OR tager kontakt for
nærmere afklaring.
Ad 12.
Græspitchen på Svanholm Park SKAL bevares. Udvikling af Eliten samt besøg af udenlandske hold er 100% afhængigt af denne.
Tidsproblem i Brøndby kommune – vi skal finde assistance selv til pleje/tromling af pitchen.
Ideelt skal findes 2 mand til denne opgave. Budget afsættes. Lars H arbejder med sagen.
Ad 13.
PSHargreaves-legat: Donation på 30.000 kr tilgået legatet. Snarligt møde i legatkomiteen
vedr første uddeling.
Ad 14.
Ikke muligt at godkende kunststof på hele banen, som ønsket af Esbjerg kommune, idet forholdene sammenlignet med alle øvrige klubber vil være for uensartet.
Ad 15.
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Godkendelse af flytning af Aalborgs bane. Dog ønskes målene for banen tilsendt – rygterne
siger at den bliver noget mindre end den nuværende.
Ad 16.
Sagen lukket.
Ad 17.
Formanden og OR havde møde med Bret og Graham i Dubai. Hovedemnerne var: Baneforhold incl græspitch samt muligheder for landsholdet fremover.
Taget til efterretning – punkterne behandlet tidligere.
Referent: Ole Roland
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