REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dato: 9. marts 2013 kl. 11.00

Sted: Svanholm Park, Brøndby Strand

1.

Valg af dirigent.

Formand Thomas Kentorp bød velkommen og foreslog Jørgen Holmen, som blev
valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.
19 klubber var repræsenteret. I alt 45 stemmer til stede ved start.

2.

Aflæggelse af beretning.

TK indledte – se bilag: Formandens beretning - DCF - året 2012.
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat:
Jønsson: Hvordan gik det med klubbernes medlemsregistrering?
TK: Alle aktive klubber har indberettet – vi forventer samlet en lille nedgang i
forhold til 2011.
Jan Rasmussen: Hvad vil vi egentlig med dansk cricket de næste 5-10 år? Hvad
skal klubberne ”gå efter”?
Søren Henriksen, bestyrelsen: Bestyrelsen havde strategiseminar i efteråret – og
bl a blev resultatet at det vigtigste område er at styrke klubberne. Opfordring til at
klubberne selv tager initiativer og gør brug af vores 2 Udviklingskonsulenter!
Græsrodsarbejdet er altafgørende for fremtiden. Desuden har vi på
ungdomseliteplan haft mange turneringer, så der er masser af ”gulerod” for nye
ungdomsspillere. Akademi i Viborg er søsat.
Line Østergaard: Hvad er næste skridt efter Strategiseminaret? Er der synlige
mål?
TK: De 2 konsulenter skal arbejde på at styrke klubledelserne – og fortsætte
klubudviklingsforløbene.
Jens Rolighed: Hvis ikke en klub er i udvikling, er man under afvikling. Måske en
ide at bestyrelsen inviterer ”græsrødderne” til debat om udvikling på et nyt
seminar?
Dirigenten opfordrede til, at bestyrelsen udarbejdede en synlig vision for cricket i
Danmark i fx 2020.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.
Traditionen tro blev der overrakt diplomer til rækkevinderne og pokaler for
bedrifterne i forgangne sæson.
Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik for andet år i træk til Husum. Thomas
Provis pokalen (”årets kaster/årets spiller”) gik til Aftab Ahmed, Glostrup. FIB´s
Ungdomsleder-legat på 1000 kr. til en person, som har gjort noget ud over det
sædvanlige – ikke kun for egen klub men også for DCF – gik til Farhat Shah,
Køge.
Forbundets specielle lederpokal – Kurt Nielsen pokalen (som kun uddeles hvert 5.
år) – gik til Søren Nissen, Svanholm.
Stor applaus til alle modtagere!

3.

Regnskab 2012

Økonomiansvarlig Umair Butt præsenterede det udsendte regnskab på
bestyrelsens vegne.
Hovedtræk i indtægter og udgifter samt noter blev kommenteret – og forbundets
økonomiske status analyseret via gennemgang af aktiver/passiver.
Desuden blev budget for 2013 præsenteret.
Ingen væsentlige spørgsmål til gennemgangen – men en kommentar fra Søren
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Nissen: I 2006 var DCF gået fallit og havde negativ egenkapital. Godt gået af
bestyrelsen og administrationen, at vi i dag igen har en solid økonomi i forbundet!
Stor applaus fra salen.
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat.
4.

Forslag.

Alle forslagene fremlagt og begrundet af forslagsstiller.
1) Nye Powerplay-regler jvf ICC - vedtaget
2) Fejl bold ved kasters brud af gærdet i afleveringsfasen – vedtaget – men
guidelines ønskes tilføjet i den grønne.
3) Afskaffelse af reglen om tvungent ungdomshold.
Asmat, Ishøj, mente det var den forkerte vej at gå. Nissen mente at det er
af ren nød. Preben Felt foreslog ”gulerod” i stedet – fx gratis tilmelding
af hold til ungdomsrækkerne.
Vedtaget
4) ”Ulovlige spillere” i 3. Div skal også gælde i 2. div Nord og Syd.
Vedtaget
5) Valg af spilleklub for ungdomsspillere på Sport Academy Viborg.
Større debat: Nogle mente ikke, at Viborg skulle kunne rykke op, hvis de
havde brugt ”ulovlige spillere” jvf. 3. Div. reglerne.
Steffen Meibom: Intet problem – de ”gode” klubber vil selvfølgelig
sørge for at deres spillere kommer hjem til kampene!
Umair: Tanken er jo, at Viborg som klub skal styrkes.
Kurt Østergaard: Hvem bestemmer, hvor den unge skal spille?
Jan Rasmussen: Lav også et akademi på Sjælland!
Vedtaget – men opfordring til at bestyrelsen tænker sig om.
6) Reviderede takster for afregning af dommere – vedtaget
7) Ændring af 40 overs Pokalturnering til T20. Skanderborg v/ Frederik
Klokker foreslog selv, at der nedsættes et udvalg, som overordnet ser på
nye turneringsstrukturer for eliten. Bestyrelsen + andre bakker op om
denne løsning.
John Møller, KB, mente at udvalget skulle se på den samlede
turneringsstruktur incl ungdomsrækkerne.
Nissen mente at gruppens oprindelige forslag var skidt, da det vil
medføre for meget rejseri.
Asmat: Kan man undslå at tilmelde sig til fx T20 turneringen?
Bjarne KJ: Brug juli måned noget mere!
Peer Jensen: T20 er fremtiden – også for Bredden.
ÆNDRINGSFORSLAG: Udvalget skal se på HELE turneringen incl
ungdom og komme med oplæg til bestyrelsen senest 1. september – med
henblik på afklaring med klubberne i løbet af efteråret. Vedtaget.
Bestyrelsen skal sammenfatte udvalget.
8) KB: Nuværende praksis for afvikling af karantænedomme er uklar.
Injam: Karantæner skal afvikles i den pågældende række – eller
”overføres” til tilsvarende række.
Vedtaget – men turneringsudvalget opfordret til at være mere ”skarpe”
ved beskrivelser af karantæners længder og afvikling.
9) Lovændring – tilføjelse til §25 – vedtaget
Bestyrelsen takkede for debatten.
Det er nu op til bestyrelsen inden udsendelse af ”den grønne” at få færdiggjort og
indarbejdet ændringerne vedr Turneringsreglementerne.

5.

Fastsættelse af kontingenter og
indskud for 2013 .

Følgende satser blev godkendt uden debat:
Kontingenter: Aktive medlemmer
800 kr.
Passive medlemmer
150 kr.
Indskud pr hold: Elite- og 1. division
1200 kr.
Øvrige udendørsrækker 600 kr.
Pokalrækker + T-20
400 kr.
Indendørsrækker
200 kr.

6.

Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidater:
Formand – Thomas Kentorp
Turneringsleder – Injam Khokhar
Bestyrelsesmedlem – Søren Henriksen

7.

Valg af A- og O-udvalg

For en 3-årig periode blev genvalgt Folmer Christiansen.

8.

Valg af interne revisorer og
suppleant

Genvalg af Anders Rex Larsen samt nyvalg af John Møller.
Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant.

9.

Eventuelt

Injam vedr turneringen:
Ok at bruge 2 Grays bolde (hvide) i stedet for 1 Kookaburra hvid i 40 overs
pokal.
Deltagende 2. hold i Breddepokalen starter altid med minus 10 point.
Jønsson: pt er der 6 interesserede ungdomsspillere til Sport Academy Viborg.
Opfordring til at alle klubledere forsøger at finde flere – ellers er projektet i fare.
Asmat: Svært med pakistanske forældre – som helst selv vil have opsyn med
deres drenge om aftenen.
Ole Christiansen: Opfordrede til at Forty-spillere melder sig til
Jubilæumsturneringen til sommer. Ligeledes til at man køber Fortys nye bog for
125 kr.
Peder Pedersen, Kolding: Det er skidt med ungdom i Vest. Ville være rart hvis et
kombihold i junior kunne deltage i DM. Mini-DM bør afvikles i starten af sept.
Sekretariatslederen gennemgik praktiske muligheder for køb af bolde og andet
udstyr til ny sæson. Opfordrede til at alle klubber tog en ny bog fra DIF med
hjem.
Ole Mortensen bakkede op om Sport Academy Viborg – og gjorde reklame for en
crickettur til Indien til efteråret.
Injam: Klubber som ønsker licens (scoringsprogram) til ny computer, skal sende
mail til ham snarest.
Alex fra Århus gjorde PR for en åben Pub-turnering.
John, Malmøhus: Hvordan kan Malmøhus udvikle sin deltagelse i dansk cricket?
TK lovede på bestyrelsens vegne at vende tilbage til den svenske klub.
AFSLUTNING – Udnævnelse af Æresmedlem:
Bestyrelsen indstillede og begrundede over for forsamlingen, at PREBEN FELT,
Køge, udråbtes til Æresmedlem af DCF. Stor applaus – og blomster og nål til
Preben.

10. Afslutning

Mødet blev traditionen tro afsluttet med, at formanden takkede dirigenten for
veludført arbejde med gennemførelse af repræsentantskabsmødet – samt med et
3- foldigt leve for Dansk Cricket.

Referent: Ole Roland

Dirigent: Jørgen Holmen

