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REFERAT:
Bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012
Der blev afholdt møde på Svanholm Park kl. 17.30 med følgende deltagere:
•
•
•
•
•
•

Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Peer Jensen
Søren Henriksen
Ole Roland (admin)

Der var afbud fra Injam Khokhar og Kurt Østergaard.
Der var fremsendt følgende dagsorden til mødet:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden samt ref fra sidste møde
3. Dato næste bestyrelsesmøde
4. Nyt fra formanden
5. Turnering 2012
6. Elite Senior
7. Elite Ungdom
8. Damecricket
9. Nyt fra kontoret
10. Økonomi
11. Græspitchen på Svanholm Park
12. PSH legat
13. Hjemmesiden
14. Projekt aktivering af gamle spilleres børn
15. Evt – herunder ansøgning vedr Turneringsreglementets §7.10.1
Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.
Ad 2.
Ingen kommentarer til sidste referat. Undervejs i mødet vil Basit Javed få foretræde vedr
karantænesag.
Ad 3.
Næste møde forsøges gennemført onsdag d. 8. august.
Ønskelige datoer for bestyrelsens strategiseminar (i samarbejde med DIF): 28-29. sept.
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Ad 4.
TK: Meddelte at han har været i Rumænien som dommer – udsendt af ICC-E.
Han er i proces med at skrive til DIF om bestyrelsens ”helikopterseminar”.
Ad 5.
OR fremførte status på vegne af Injam.
Der har allerede været alt for mange disciplinærsager i denne sæson. Stort arbejde for dem,
som skal behandle og administrere indberetningerne (TU, bestyrelsen og kontoret). Desuden
har der været 2 anker til Amatør- og Ordensudvalget (som begge er endt med en stadfæstelse
af oprindelig kendelse).
Det blev diskuteret, om der er en synlig linje gennem sagerne? Er kendelserne rimelige og
forståelige? Bestyrelsen vil efter sæsonen forsøge at gennemføre et møde med A- og Oudvalget og diskutere dette.
Hvis ICC endeligt beslutter at gennemføre WCL Div-4 for landsholdet i aug/sept, vil det betyde at dele af Elitedivisionen skal omlægges. TU tager fat i denne opgave, når beslutning og
datoer er bekræftet.
Ansøgning fra ungdomsspiller om klubskifte – selvom turneringen er ca 1 mdr henne – blev
diskuteret og afvist – med henvisning til seneste repræsentantskabs drøftelse og beslutning.
Ad 6.
Bruttotrup på 20-22 spillere udtages endeligt i næste uge – med henblik på træningstrup og
udtagelse til landsholdets Div-4 deltagelse i Malaysia.
Der afvikles iagttagelseskampe mod Tyskland (i Husum) og på Guernsey – begge medio juli
– inden det endelige hold udtages 1. august.
Karantæneramt spiller Basit Javed havde fremmøde – for at forklare sig. Bestyrelsen diskuterede efterfølgende indgående situationen – og besluttede at karantænekendelser til landsholdsspillere vedr turneringskampe også skal have en efterfølgende effekt (udelukkelse) på
deres deltagelse i landsholdsarbejdet.
Ad 7.
Søren H: U-17 og U-19 til sommerens arrangementer udtages endeligt næste uge. U-19 turen
til Sydengland er stadig ikke helt på plads men forventes med kontorets assistance at blive
klar.
Træner og lederroller blev vendt – umiddelbart ingen ændringer i eksisterende plan.
U-14/15 var inviteret til Nordengland – men turen er desværre faldet på jorden. Der afholdes
i stedet en camp for aldersgruppen på Svanholm Park i starten af august under ledelse af
Scott.
Academy-holdet afvikler i samarbejde med Elite-S 2 A-kampe mod Tyskland i Husum d. 15.
og 16. juli.
Vi afventer indkaldelse til møde om opstart af cricketlinie på Viborg College.
Ad 8.
Debat om status på dame- og pige-cricket generelt. Møde mellem damerne og konsulenter
endnu ikke fastlagt men forventes inden sommerpausen.
Focus skal fortsat være på rekruttering – primært af unge spillere.
Formanden skriver svar på henvendelse til damerne.
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Ad 9.
Det lykkedes ikke sekretariatslederen at holde ferie i april. Sæsonen er på sit højeste – hvilket
kan mærkes.
Revision af indberettede DIF-nøgletal vedr 2011 senere i denne uge.
Evaluering og rapportering af Integrationsprojektet skal snarligt igangsættes.
Ad 10.
Umair: Der arbejdes på udvidelse af bogføringssystemet hos DIF (LS-1), så der fremadrettet
skabes ”samspil” mellem vores eget økonomisystem og ICC´s.
Besluttet at tegne en kollektiv tandskadeforsikring for landsholdsture, så man ikke fremover
får større udgifter ved enkeltsager.
Bogføring forløber planmæssigt. Budget holder fint.
Ad 11.
Der er fundet en løsning med permanent assistance til kommunens mand vedr tromling m.m.
af græspitchen, således at den kan benyttes på udvalgte datoer ved ønskede samlinger og
kampe. Lars Hansen styrer dette projekt.
Ad 12.
Orientering v/ Lars Hansen. Forventet første udbetaling af legatportion på PSH fødselsdag d.
23. juni.
Ad 13.
Overordnet fungerer den nye side – men selvfølgelig stadig plads til forbedringer og et kig på
”brugervenligheden”. Stor taknemmelighed for at faste skribenter – Nissen, Jønsson, Power –
stadig leverer nyhedsstof. Vi mangler nu en ”webmaster” til daglig ”vedligeholdelse” og udvikling samt assistance for nyhedsleverandørerne. Snarligt opslag.
Ad 14.
”Fars 2. dag” afholdt d. 9. juni i Solvangsparken. Erfaringerne evalueret – bl a at de fremmødte tidligere landsholdsspillere skal bruges som ambassadører for næste arrangement, som
forsøges gennemført inden sæsonens afslutning.
Ad 15.
Ansøgning fra Glostrup vedr Turneringsreglementets §7.10 behandles på næste møde.
Mødet slut: 21.30
Referent: Ole Roland
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