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REFERAT:
Bestyrelsesmøde onsdag den 8. august 2012
Der blev afholdt møde på Svanholm Park med følgende deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Injam Khokhar
Peer Jensen
Kurt Østergaard
Søren Henriksen
Ole Roland (referat og admin)

Der var følgende dagsorden til mødet:
1. Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt”
2. Godkendelse af dagsorden samt ref fra sidste møde
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. Turn.reglement §7.10.1 – ansøgning fra Glostrup
12. Eventuelt
Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.
Ad 2.
Ingen kommentarer til sidste referat.
Repræsentanter fra ny klub i Ishøj havde foretræde for bestyrelsen og redegjorde for deres
ønske om at blive optaget i DCF.
Bestyrelsens holdning er umiddelbart at fastholde nuværende politik – at nye klubber skal
have egen bane eller samarbejde med en eksisterende klub. Formand TK tilbød at kontakte
Ishøj CC for at udbygge dialogen mellem de to klubber.
Ad 3.
Næste møde d. 12. sept.
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Herefter holdes strategiseminar d. 28-29. sept. Et sted i Københavnsområdet. TK og OR arbejder videre med planlægning. TK har sendt oplæg til DIFs konsulent – og fastholder ham i
planlægningen – bl a den endelige dagsorden samt afklaring af konsulenter og evt andres
deltagelse om fredagen.
Ad 4.
TK: Forbundet har fået invitation til at lave en ansøgning om deltagelse i et evt kommende
EU-projekt om cricket i Europa – men vi takker nej, da vi på nuværende tidspunkt først skal
afslutte vores eget Integrationsprojekt.
OR er af ICC inviteret til at deltage i ”cricketdag” i Europaparlamentet i slutningen af september.
Ad 5.
Situationen med landsholdets pludselige deltagelse i WCL Div-4 i Malaysia i perioden 27/8
til 11/9 gør, at slutningen af Elitedivisionen er lagt om/presset sammen. Det blev besluttet, at
der i resten af sæsonen ikke kan forekomme ”regnvejskampe” – der spilles helt ned til 2 x 10
overs og afvikles evt en bowl-out. Hvis begge klubber i en sådan situation ikke har landsholdsspillere, skal de dog lægge en ny dato i de weekender, hvor landsholdet er af sted.
Af hensyn til det sportslige i at man ikke skal kunne spille på andre holds resultater, skal alle
4 kampe i sidste runde af Elitedivisionen afvikles samme dag – nemlig d. 15. sept.
Injam orienterer efter samråd med Dommerudvalget klubberne om disse beslutninger.
Ad 6.
Peer J: Som optakt til Malaysia er der netop afviklet 2 landskampe på Guernsey – som forberedelse og for at spille på græs. Fin tur – 2 sejre.
Vi skal genindføre B-landsholdet næste år – så vores unge talenter fastholdes med kampe.
Forberedelserne til Malaysia/Div-4 kører på højtryk. Holdet har 4 hele dages forberedelse
derude inden selve turneringen starter. Der er varmt – og fugtigt!
Vi håber at have fuldt hold – incl Frederik Klokker som dog stadig er uafklaret mht slutspil
for hans hollandske klub.
Debat om landstrænerrollen fremover. Hvad har vi råd til?
Team DK har indkaldt ansøgninger til støtte i de næste år - men vi har som forbund ingen
chancer for at komme i betragtning med vores landshold på nuværende tidspunkt.
Ad 7.
Søren H: U-19 har været i England 5 dage i øsende regnvejr – uden at spille en eneste bold.
Academi-holdet spillet 2 gode kampe mod Tyskland i et vellykket arrangement i Husum. U17 spillet 2 gode opvarmningskampe mod Sverige forud for U-17 Div-2 på Svanholm. I øvrigt vandt vi stævnet – og fik stor ros af ICC for vores overordnede arrangement. Næste gang
vi har et tilsvarende stævne, bør vi nedsætte en arrangementskomite.
U-15 camp i august aflyst grundet Scotts pludselige afrejse.
Vintertræning: Der barsles med 2 hele weekends i stedet for de mange enkelte træningssamlinger.
Tanker om at udvikle et fysisk program i samarbejde med fysioterapeut.
Viborg Academy-college 2013 - vi afventer møde med deres ledelse.
Ad 8.
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KØ: Desværre kun afviklet få kampe indtil nu – primært mod Oldboys Vest.
Hollandstur medio august er på plads. Lars Hedegaard træner.
Møde afholdt mellem damerne og konsulenterne – se referat andetsteds.
Damerne er opfordret til at finde en ny træner selv – bestyrelsen bakker op økonomisk.
Der skal udarbejdes halvårlig rapportering til ICC – Kathrine laver udkast efter sparring med
konsulenterne.
Ad 9.
Rigeligt at se til – meget at samle op efter en lang sommersæsons aktiviteter – samt planlægning af landsholdets snarlige tur til Malaysia.
Ad 10.
Umair: Styr på bogføring og diverse rapporteringer. Vi følger budget.
LS-1 bogføringssystemet hos DIF er ved at blive opdateret (af os selv), så der fremover foregår en mere automatisk sammenkædning til ICCs rapporter. Skal gøre det nemmere – samt
forhåbentlig spare tid.
Umair starter allerede nu arbejdet med næste års budget – vi skal bl a have styr på personalesituationen efter integrationsprojektet.
Ad 11.
Ansøgning fra Glostrup – udsat til næste møde.
Ad 12.
Evt:
Alle statistikskemaer vedr 2012 samt diverse statistikker skal være klar til udarbejdelse inden
1. oktober.
Køges mangeårige formand Preben Felt holder reception i klubhuset d. 25/8 kl. 10. OR repræsenterer forbundet.
Referent: Ole Roland
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