Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016
Sted:

DCF kontor, Id-Hus

Starttidspunkt:

Kl. 17.30

Deltagere:

Bestyrelsen + Ole Roland.
Afbud: Carsten Pedersen og John Møller

Fra mødet kan refereres:
1. Umair samlede proces vedr rekruttering af ny leder (generalsekretær) op. Vi har lavet aftale med
konsulent om at gennemføre det samlede forløb incl tidsplan med os.
Ansættelsesudvalg består af: Umair, John, Søren, Alex og Kronby.
Der er udarbejdet en plan for hele processen, som Umair finpudser med konsulent.
OR orienterer alle ansatte om proces og tidslinje – inden stillingsopslag senere på ugen.

2. Turneringen/TU.
Efter sæson 2016 afgøres om vi fortsætter med vores nuværende ”Cricketsystemet” eller skifter til
CrickHQ. Injam holder løbende kontakt med mulighederne i CrickHQ.
Dommerbedømmere er stadig en god ide – men svært at finde personer til det.
Godt med dommer/anfører-mødet i Øst ved sæsonstart. Besluttet at tilsvarende møder skal
afholdes årligt i henholdsvis Øst og Vest inden sæsonstart.
Ny tidslinje for Turneringsudvalgets planlægning af ”årets gang” blev fremlagt og gennemgået.
Udsendes til klubberne som information – og tidsfristerne/tilmeldingsskemaer udsendes løbende
(som hidtil) til klubberne.
Ny intern arbejdsgang i forbundets Turneringsudvalg/kontoret vedr håndtering af indberetninger
og protester vedtaget.
Ændringer/præciseringer af Turneringsreglementet her og nu blev diskuteret på baggrund af 2
protestsager i sæsonens første uger. Bestyrelsen udsender rettelsesblad inden kommende
weekend.
Hjemmesiden bør igen opgraderes – fx med en let tilgængelig oversigt over ”dagens kampe”.

3. John Møller er efter flere møder på kontoret i gang med at udarbejde Opgave-lister/TO DO for
henholdsvis bestyrelsen og forretningsudvalget. Gennemgås nærmere på næste møde.
OR orienterede om processen og ansættelse af ny Udviklingskonsulent Carsten Martensen, Aarhus,
pr 1. august.

4. Bordet Rundt:
Alex – mindst en ny klub på vej ind i Masterklub. Der skal være focus på ”fællesskabet” og ”hvilken
vej går vi samlet” i projektet.
Der var stor interesse for weekendens juniorstævne i Esbjerg, hvor mange deltagere fra diverse
flygtningecentre deltog. Der er generelt mange nye centre spredt over hele landet, hvor
efterspørgslen efter cricketaktiviteter er stor. Administrationen forsøger at skabe kontakt mellem
alle henvendelser og nærliggende klubber. Der er mange steder indgået aftaler om diverse kampe
og ”fællessamlinger ” i klubber. DCF har i samarbejde med ICC og flere andre lande i Europa lagt
billet ind på projektmidler fra EU til støtte for ”klubaktivering” af flygtninge i de involverede lande.
Søren H – der er udtaget bruttohold til sommerens mange aktiviteter. Der arbejdes stadig på
endelig plan for forberedelsen og gennemførelsen af landsholdets deltagelse i WCL Div-4 i
oktober/november.
Peter Ø – stor dameturnering i Herning i august med 6 nationers deltagelse – Peter yder stor
indsats for at få arrangementet på plads. Injam er turneringsleder under stævnet. Der arbejdes
stadig på at finde en assist-træner til holdet.

Næste møde: Besluttes af formanden afhængigt af andre møder (DIF, rekruttering mm).
Mødet slut kl 21.50.

Referent: Ole Roland

