Referat bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2016
Sted:

DCF kontor, Id-Hus

Starttidspunkt:

Kl. 17.35

Deltagere:

Bestyrelsen + Ole Roland.

Afbud:

Peter Ø og Injam K

Dagsorden:
1) Kort velkomst v/ Umair
2) Præsentation af projekt Last Man Stands v/ Simon (UK). Diskussion om muligheden for at lancere
konceptet som en udviklingsaktivitet i Danmark.
Vi får tilsendt eksempler på PR-materialer/flyer – til brug over for klubber. Herefter besluttes, hvordan vi
kommer videre – der skal i første omgang findes interesserede værtsklubber. AO og TK styrer processen.
3) Bestyrelsesmedlemmernes roller/udvalg v/ Umair
Velkommen til Carsten Pedersen som nyt B-medlem. Han vil have focus på Elite-arbejdet.
Øvrige roller/udvalg udskudt til næste møde.
Bordet rundt – blev kort grundet tidspres:
Umair redegjorde for kommende næstformandsvalg og bestyrelsesposter i DIF. UB og SHE deltager som
DCFs repræsentanter på DIFs kommende årsmøde. Også kort orientering om valg i ICC, hvor Europa
forsøger samlet at pege på en kandidat til ICCs Board.
4) Kort økonomisk status v/ John
Budget holder fint og vi skal rapportere til ICC som sædvanligt efter Q1.
5) Status/evaluering på turnering/dommer 2016 samt fremadrettet plan v/ Injam (punktet gennemført
selvom der var afbud fra Injam)
Sæsonen er startet med 2 protester, som begge grunder i uheldige og utilsigtede formuleringer i
Turneringsreglementets tekst. Flere klubber har også rettet henvendelser omkring ”fortolkningsspørgsmål”.
Diskussion om nødvendigheden af at Turneringsreglementet grundlæggende skal omskrives/revideres – via
et seriøst udvalgsarbejde. Umair har forslag til udvalget – som han vil vende med Injam. Han og John
overvejer også mail til klubberne om at arbejdet forestår – samt oplyse om baggrund herfor.

Vedr samlet Turneringsplanlægning for næste sæson 2017: TU skal inden for de næste par måneder
forelægge en plan for processen og planlægning 2017 – og hvordan den styres - og ”Hvem gør hvad”?
Der holdes i maj et dommer/anførermøde i Øst (og hvis succes senere i Vest) – vedrørende adfærd og
regler. Umair er tovholder for processen frem til mødet. Dommer- og Turneringsudvalg inddrages.
6) Strategiprocessen og ansættelser v/ Umair og John
John skriver stadig på strategien – jvf seneste møders debatter. John forhører sig i rekrutteringsbureau, om
hvordan en proces og rekruttering af ny leder kan gribes an.
Vedrørende ny U-konsulent: Rekrutteringsprocessen er i gang – ansøgningsfrist er 1. maj.
7) Næste møde: 25. maj 2016
8) Eventuelt
OR oplyste om udvalgte løbende sager fra kontoret:
Årets medlemsregistrering af klubbernes indberetning til DIF er vel overstået, og det lykkedes igen at få alle
klubber med. DCFs samlede medlemstal er på niveau med forrige år – ca 2100 aktive.
Stadig nye henvendelser om nye hold/klubber, som ønsker at etablere sig. Vi har åbenlyst behov for noget
”Open Cricket”.
ICC-Europe arbejder på et EU-projekt Erasmus, hvor mindst 5 lande skal deltage med det fælles formål at
gøre det lettere for flygtninge og indvandrere at skabe kontakter til klubber og at starte med at spille
cricket. Når vi ser det færdige oplæg, vil vi forholde os til evt deltagelse.
Akademiet i Viborg og samarbejdet med kommunen og den lokale klub Olympia går snart ind i sin 4. sæson
– hvor 7-8 elever forventes at være indskrevet for skoleåret 2016/17. Der har undervejs i forløbet været
mange gode historier at berette. Forbundets overordnede planlagte evaluering af Akademiet i samspil med
partnere forventes at finde sted til efteråret.

Mødet slut 21.35.
Referent: Ole Roland

