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REFERAT:
Bestyrelsesmøde onsdag den 4. december 2013 kl. 17.30
Der blev afholdt møde i Idrættens Hus, Brøndby, med følgende deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Søren Henriksen
Peer Jensen
Injam Khokhar
Kurt Østergaard
Ole Roland (referat og administration)
Jörg Krüger og Carsten Pedersen deltog som gæster

Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt”
Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
Dato næste bestyrelsesmøde / møde DIF – alle
Nyt fra formanden – TK
Status på udvalgsarbejde turneringsændring – IK/PJ
- herunder turneringsstruktur for 2014 / bolde mm
DIF-Udviklingsprojekt / ”Elite-ungdomsklubber”
Elite S - PJ
Ansattes fremtid – her og nu samt på sigt
Nyt fra / aftaler / budget med ICC – OR
Nyt fra kontoret – OR
- herunder tvungen flytning af kontoret til andet sted i huset
Repræsentantskabsmøde 2014
- herunder udskiftning i bestyrelsen
- dato og sted for afholdelse
Damernes fremtid – og hvem?
Årsafslutning / Økonomi – UB
Elite U – SH
Dommersituationen – Dommerudvalget
Evt.

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Thomas Kentorp mødeleder – Ole Roland referent.
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Ad 2.
Dagsordenen (ovenfor) godkendt med ét ekstra punkt 14: Dommersituationen.
Ingen kommentarer til sidste referat.
Ad 3.
Næste møde tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 17.30. Sted: Brøndby.
På dette møde deltager DIFs formand Niels Nygaard som repræsentant for DIFs bestyrelse,
som i foråret har en intention om at ”komme rundt” til alle specialforbund.
Ad 5. Ny Turneringsstruktur fra 2014
Udvalgsarbejdet afsluttet – og bestyrelsens oplæg til 2014 har været sendt til høring hos alle
klubber. Forholdsvis få klubber sendte feed back. Kun en enkelt klub argumenterede imod
det nye forslag.
Informations/debatmødet i Odense d. 30. november aflyst, da klubberne ikke ønskede mødet.
Bestyrelsen godkendte endeligt det udsendte forslag – som turneringsplanlægningen 2014
skal indrette sig efter.
Følgende skal præciseres:
Der spilles stadig om DIFs medaljer om Danmarksmesterskabet i Elitedivisionen – samt om
op-nedrykning efter sædvanlig praksis. Ungdoms-DM fastholdes også i nuværende form.
T-20 Ligaens Serie 1 spiller om Liga-mesterskabet – og en præmie skal udsættes. Finalen
mellem Øst og Vest afvikles over én kamp.
Bolde: Efter afstemning blandt de kommende Eliteklubber er det vedtaget, at Elitedivisionen
fremover spiller med Hvide Kookaburra Regulation. Dette betyder at klubberne skal forberede sig på mørke screens.
Alle øvrige rækker: Hvis de to anførere er enige, KAN der spilles med hvid bold – ellers med
rød bold. I øvrigt uændrede regler i forhold til sidste sæson vedr boldenes kvalitet og fabrikat. I T-20 Ligaen spilles med 2 HVIDE bolde – og hjemmeholdet afgør om det skal være
Kookaburra eller Grays.
Bestyrelsen opfordrer til – men vil ikke kræve det – at der spilles i farvede skinner, når man
spiller i farvet tøj. Skinnerne skal være ensfarvet for hele holdet og i spilletøjets basisfarve.
Invitation til ALLE seniorrækker udsendes snarligt – med deadline for tilmelding til alle
rækker senest 23. december. Et udvalg vil allerede omkring Nytår udarbejde oplæg til Eliten,
1. Div samt T-20 Ligaens Serie 1 – og forventer at kunne offentliggøre disse i starten af januar. Herefter udsendes invitation til alle Ungdomsrækker – og RESTEN af turneringen søges
offentliggjort medio marts.
Ad 6.
TK orienterede om møde med DIF og deres tilbud/forslag om et flerårigt Udviklingsprojekt –
måske kaldet ”Masterklubber”?
Flere ideer og muligheder blev vendt – og Forretningsudvalget skal medio december have
udarbejdet et kommissorium. En projektsekretær skal udpeges – og samle input fra bestyrelsen i beskrivelsen over for DIF. Hvis projektet godkendes, kan det forhåbentlig søsættes inden udesæsonen 2014.
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Ad 7.
Peer Jensen gennemgik kort den netop afsluttede landsholdstur til WCQ i Dubai. Desværre
ingen sejre overhovedet – men stor ros fra ICC vedr vores samlede logistik omkring turen.
Trænersituationen fremadrettet blev vendt – og Peer arbejder videre.
Næste store opgaver for landsholdet er World Cricket League Division-4 (50 overs), som
afvikles i Singapore (formentlig i slutningen af juni – endelig bekræftelse inden jul).
Forinden denne vigtige opgave (der spilles direkte om placering på Verdensranglisten!) skal
holdet i en forlænget weekend forberede sig via 4-kantturnering med Jersey, Guernsey og
Italien. Datoer: Endnu ukendt (afhængigt af Singapore) – Sted: Måske Sussex.

Ad 8.
Situationen med antal ansatte og roller kort vendt. Fremtiden er i korte træk meget afhængig
af et evt Udviklingsprojekt.
Ansatte orienteres i denne uge om status her og nu.
Ad 9.
OR orienterede om nyt fra ICC:
Vi har modtaget en ny kastemaskine i donation fra Bola – forventes brugt i Viborg på Academiet. Skal første gang i aktion i kommende weekend i Id-Hus, hvor der i samarbejde med
ICC-E afholdes Elitetrænerseminar for vores bedste trænere.
ECB/ICC-E har justeret på deres udbud af diverse trænerkurser – lige fra Intro-kurser til Level-3. Vi håber på et trænerkursus til foråret for ”lettere øvede” trænere/spillere eller tidligere
deltagere på Level-1. Niveauet vil altså være omkring det tidligere Level-2.
Mere besked om kurser snarligt direkte til klubberne.
Vi er obs på forskellige lokale støttepuljer, som ICC-E kan tilbyde.
Ad 10.
OR orienterede om hvad der udover almindelig dagligdag ”fylder” pt:
Budget 2014 samt Årsrapport 2013 – herunder opgørelse og afregning med de enkelte klubber. Forberedelse til årets Repræsentantskabsmøde, som holdes i Odense lørdag d. 8. marts
kl. 11.
DIFs Udviklingskonsulentordning fremadrettet – også set i lyset at bestyrelsens arbejde med
evt nyt Udviklingsprojekt.
ICC – trænerseminar – kurser – se tidl. Punkt.
Medlemsregistrering – den årlige obligatoriske indberetning fra ALLE klubber starter 1. dec
– med deadline for klubberne til indtastning Online senest med udgangen af januar. Som
sædvanligt YDERST VIGTIGT for os alle i DCF, at alle klubber får indberettet alle deres
medlemmer. Fyldestgørende information er allerede udsendt til relevante klubkontakter.
Pr. 10. december flyttes DCFs kontor (som følge af overordnet beslutning i DIF) til nye lokaler i Idrættens Hus – vi forbliver heldigvis på samme etage i opgang C – men nogle få døre
mere ”rundt” om elevatoren ☺
I denne forbindelse har bestyrelsen vedtaget at overdrage al forbundets statistik over spillede
kampe samt alle bøger/hæfter med referater m.m. fra ”fortiden” til DIFs officielle Bibliotek i
Idrættens Hus (i kælderetagen i samme opgang som vores kontor).
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Det meste af forbundets historiske materiale er således fremadrettet i yderst sikre og kompetente omgivelser – alt materialet vil blive registreret i database og indgå i DIFs bibliotek. Der
er – stadig - ikke udlån fra materialesamlingen – men man kan sikkert godt få en kopi, hvis
man spørger pænt ☺
Ad 11.
Årets Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 8. marts kl. 11 i Odense.
Dagsorden jævnfør lovene. Nærmere indkaldelse følger.
Kurt Østergaard har meddelt at han ikke genopstiller til bestyrelsen, som nu arbejder på Jürg
Krüger, Husum, som bestyrelsens forslag til nyvalg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg forventes at modtage genvalg.
Ad 12.
Kurt Ø gennemgik i korte træk et oplæg om strategi/planer for damecrickets udvikling.
Peter Østergaard og Rasmus Koefoed vil fremadrettet stå for udviklingen – og nedsætte et
kompetent Dameudvalg i nærmeste fremtid.
Ad 13.
Umair forhandler ICC-budgettet for 2014 færdigt inden for små 2 uger.
Årsresultatet for i år – som udgangspunkt for Årsrapport 2013 – forventes grundet placering
af jul/nytår først færdigt medio januar.
Ad 14.
Der holdes samling/lejr for de bedste U-spillere mellem jul og nytår – på Academiet i Viborg.
Alle udtagne U-spillere, som deltager i forberedelserne til næste sæson, har fået udleveret en
”forventningskontrakt”, som både spiller og forælder skal underskrive. Det er intet økonomi
bundet op på kontrakten.
Programmet for holdenes aktiviteter i 2014 er endnu på forberedelsesstadiet.
Tøjpakkerne til U-spillere diskuteret – det er vigtigt at tøjet passer de unge ☺
Academiet i Viborg diskuteret – hvordan skal fremtidig rekruttering foregå? Besøg af træneransvarlig for Sussex-akademi resulterede bl a i opfordring til, at alle spillere skal søges at
have et minimum-grundlag inden start – fx en betingelse at man deltager regelmæssigt i Elite-U-samlinger. Det er vigtigt, at der altid er ”højst muligt” niveau på Academiet.
Ad 15.
Dommerudvalg nedsat igen:
Per Rasmussen og Jesper Jensen – som suppleres af Peter Power og Injam Khokhar efter
behov.
Udvalget opfordret til at komme med oplæg til ny sæson – med udgangspunkt i notaterne fra
det afholdte møde i Odense i oktober mellem indkaldte dommere og bestyrelsen
Ad 16 - eventuelt
AB har 125 års jubilæum til sommer – og der arbejdes på en kamp på Skovdiget mellem
Danmark A og Sverige.
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Der blev spurgt til evt genoplivelse af ”sponsorudvalg”. Evt forslag eller interesserede kan
trygt henvende sig til Forretningsudvalget.
Fra næste sæson vil Turneringsudvalget indføre hårdere kurs over for klubber i specielt de
bedste rækker, som ikke selv fører regnskab og indberetter kampdata korrekt efter kampene.
Hjemmeholdet i de 2 bedste rækker SKAL sikre, at der føres Live-score via det udleverede
program fra DCF. Forbundet har de seneste par år investeret i program og uddannelse af
regnskabsførere – og hele cricketdanmark forsøger jo i weekender at følge med i alle kampe.
Fremadrettet vil der straks blive givet bøder til hjemmeholdet, hvis kampen er afviklet uden
Live-Scoreeller og/eller hvis der ikke indberettes korrekt efter kampen.
I gentagelsestilfælde vil klubben som noget nyt blive frataget kamppoint!
Mødet slut ca 21.30.
Referent: Ole Roland
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