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REFERAT:
Bestyrelsesmøde torsdag den 03. juli 2014 kl. 16.00
Der blev afholdt møde på Svanholm Park med følgende deltagere:








Søren Henriksen
Umair Butt
Peer Jensen
Peter Østergaard
Injam Khokhar
Jörg Krüger
Ole Roland (referat og administration)

Der var afbud fra Thomas Kentorp
Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og referent
2: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
3: Seniorlandsholdet – evaluering og oplæg til fremtid /Jeremy Brey mfl.
4: Bredde arbejdet - Orientering fra Konsulenterne – v/Lars Hedegaard
Spisning – alle deltager - Bestyrelsen og Sekretariatslederen fortsætter herefter alene
5: Økonomi – UB
4: Status på Strategiproces – SH/UB/OR
5: Status på ansøgning Masterklubprojekt – SH/UB/OR
6: Info fra Indsatsområderne kort status – (der bedes forberedt 5 min. oplæg fra de respektive bestyrelsesmedlemmer – Damecricket/Elite U/Turnering/Bredde/Kontoret)
Evt.

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Ordstyrer: SHE
Referent: OR
Ad 2.
Dagsordenen godkendt. Ingen bemærkninger til forrige referat.
Ad 3.
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Jeremy deltog i mødet – og fremlagde rapport for perioden op til samt selve turen til Singapore.
Fremtiden blev diskuteret – og mulige scenarier løst gennemgået.
Bestyrelsen skal nu udarbejde oplæg til fortsat samarbejde med Jeremy.
Ad 4.
Lars Hedegaard orienterede på konsulenternes vegne om ungdomsarbejdet. Følgende skal
fremhæves:
Specielt klubberne i Vest lider – man mangler simpelthen interesserede ledere! Masterklubprojektet vil forhåbentlig give inspiration og ”redde” nogle klubbers ungdomsarbejde.
De regionale stævner og camps svigtes af klubberne, som simpelthen ikke prioriterer at møde
op med de spillere, man trods alt har. Der er tydeligt billede af, at klubberne prioriterer senior
fremfor ungdom.
Spændende, hvor mange spillere, der tilmeldes de 2 DCF ungdomslejre i starten af august.
Konsulenterne foreslår reglen om ”tvungen” ungdomshold for deltagelse i de landsdækkende
rækker genindført. Diverse ”gulerødder” og tilbud til klubberne er desværre ikke nok. Måske
skal der fremover afsættes én weekenddag pr måned KUN til ungdomscricket?
Diskussionen fortsættes på næste møde – og konsulenter og Jörg og OR fremkommer forinden med oplæg til ”gulerod eller pisk” i fremtiden.
Ad 5.
Umair gennemgik vores bogførings-setup inclusiv budget. Håber at systemet – LS-1 - fremadrettet kan bruges mere som et styringsredskab for aktiviteter i de forskellige områder.
4 ansøgere om tilskud til ophold/rejse for Elitespilleres ophold i udlandet(Australien) i vintersæsonen gennemgået – 2 bevilget og 2 skal nærmere udrede deres ophold.
Næste sæson skal udmeldes en deadline for disse ansøgninger – så vi sikrer at ansøgere har
forberedt alt inden afgørelsen.
Ad 6.
Alle B-medlemmer opfordres til at beskrive deres ”områder” og skitsere et ”årshjul” for deres aktiviteter. Umair samler alt materialet efter 1. august.
SHE opsummerede strategiprocessen i bestyrelsen, hvor det er et mål, at administrationen (=
alle ansatte) i større udstrækning skal udarbejde oplæg til bestyrelsesbeslutninger.
Det er også et mål, at alle aktive klubber fordeles mellem B-medlemmer, så hver klub har en
kontaktperson i bestyrelsen. SHE og Umair kommer med oplæg.
Ad 7.
DIF har endeligt godkendt vores ansøgning om Masterklubprojekt, som skal løbe i 4 år fra
efteråret. En projektleder skal snarest muligt ansættes – og være med til at informere om og
udvælge klubberne til projektet. Jobopslag pr 28. juli – med ansøgningsfrist 14. august. Ansættelsesudvalg nedsat (SHE, JK, OR og Helle fra DIF).
Ad 8.
Elite-U: 4 dages kampe mellem Øst og Vest er netop afsluttet med succes. Ønske om dage
næste år kun med Ungdomscricket.
Elite-S: Singapore vel overstået og planlægning/ny aftale med Jeremy skal forsøges på plads.
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Turnering: Mange udsatte/aflyste kampe i 2. Div Nord og Syd. Det er et problem at dommerne ikke får besked og derfor må klubberne betale honorar alligevel!
Der tænkes nye tanker vedr sammensætning af 1. Div og 2. Divisionerne. TU laver oplæg til
næste møde.
Problemer med flytning af et par kampe i Elitedivisionen pga Elite-U deltager i ICCs officielle U-17/19 i slutningen af juli. Kontoret søger en løsning.
Der er finaler i T20 serie 1 og 2 i kommende weekend. Peer overrækker pokal mm om lørdagen i Skanderborg – Kurt Ø om søndagen i Fredericia. Serie 3 har finale til august i København.
Damer: Har været på weekendtur til Holland. Skal deltage i uofficiel Div-2 i Berlin til august
– med en del nye og unge spillere på holdet.
Ad 9.
Flere grupperinger barsler med nye klubber i Københavnsområdet. U-konsulenter skal forsøge at afklare mulighederne.
Glostrup har meddelt, at man i år desværre ikke kan være vært for Lilleput DM til september.
Det skal i øvrigt afklares, hvor mange deltagere, der er på tale fra Vest.
Kontoret holder ferielukket i perioden 12/7 til 25/7.
Mødet slut ca kl 21.00

Referent: Ole Roland
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