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REFERAT:
Bestyrelsesmøde onsdag den 15. jan. 2013 kl. 17.30
Der blev afholdt møde på KB´s anlæg på Peter Bangsvej med følgende deltagere:







Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Søren Henriksen
Peer Jensen
Ole Roland (referat og administration)

Afbud: Kurt Østergaard og Injam Khokhar
Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt”
Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
Dato næste bestyrelsesmøde - alle
Nyt fra formanden herunder gennemgang og drøftelse af procedure for
turneringsændringer i DCF samt status på ”nye bestyrelsesmedlemmer – TK
Opfølgning af Strategiseminar 28-29. september 2012 samt nye opgaver /
arbejdsbeskrivelser til udviklingskonsulenterne i den anledning
Repræsentantskabsmøde den 9. marts på Svanholm Park - herunder forslag til:
Æresmedlemmer / Kurt Nielsen Pokalen / Thomas Provis Pokalen / FIB-legat mm
Nyt fra kontoret – OR
Turnering 2013 – IK
Elite S – PJ
Elite U – SH
Pigecricket – KØ
Økonomi – UB
Orientering af ansøgning fra Forty Club til jubilæumsturnering i 2013 i Danmark
- LBH / UB / OR
Evt.

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.
Ad 2.
Dagsordenen godkendt. Ingen kommentarer til sidste referat.
Ad 3.
Næste møde fastlagt til 3. marts 2013 kl. 10.
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Ad 4. TK:
Deltager i DIF konference om ”frivillighed” d. 28/1 og dialogmøde om fremtidig støtteordninger d. 6/2 (sammen med OR).
Har haft følere ude mht langsigtet rekruttering til bestyrelsen. Flere emner er på nuværende
tidspunkt interesseret. Formanden fortsætter dialogen.
Turneringsændringer: Overvejelser om at holde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
efteråret 2013, hvor beslutning skal tages om ændringer i turneringsstrukturen. TK er opmærksom på formalia i dette – og vil rådføre sig inden rep mødet i marts.
Ad 5.
TK har stadig opgaven med formidling af strategiseminarets beslutninger.
Sammen med næstformanden skal han også snarligt afklare de 2 U-konsulenters arbejdsområder. Bestyrelsen enig i, at konsulenterne skal ”ud i klubberne” og på forbundets vegne stille
spørgsmålet: Hvad kan vi (DCF) hjælpe jer med?
Tanker om at nedsætte et Breddeudvalg som støtte for konsulenterne. ”Græsrods”repræsentanter fra klubber med ungdomsarbejde skal forsøges inddraget.
Ad 6.
Repræsentantskabsmødet d. 9. marts. Valg af poster gennemgået. Bl a skal findes en ny intern revisor.
Diverse hædringer gennemgået – og emner fundet 
Forslag til diverse justeringer af Turneringsreglementet skal færdiggøres af Turneringslederen og formanden. Der skal kigges på reglen om tvungen ungdomshold, reglement for 2. div
Vest, en ny ”Academi”-regel samt en generel tilpasning.
I forbundets love skal tilføjes en passus vedr modtagelse af midler fra EliteGaming.
OR administrerer alle deadlines mm omkring rep mødet.
Ad 7.
OR orienterede om løbende sager – bl a:
Hjemmesiden – vi mangler STADIG en frivillig hjælper i funktionen som ”webmaster”.
Den årlige ICC-Survey (som i praksis beskriver alle vores cricketmæssige aktiviteter) skal
færdiggøres senest med udgangen af måneden.
Revision og færdiggørelse af Årsregnskab 2012 er i fuld gang.
OR planlægger ferie i uge 8.
Der skal udpeges en tovholder for redigering af diverse reglementer i ”den grønne”.
Der arbejdes på et Elitecoach-seminar for alle trænere tilknyttet DCF d. 6.-7. april. ICC vil
stille op med et par meget kompetente undervisere.
Medlemstællingen hos DIF er i fuld gang. ALLE klubber skal indberette senest med udgangen af januar.
Ad 8. v/Injam
Injam og hjælpere arbejder med den kommende sæson. Flere rækker er allerede offentliggjort.
Ad 9. v/Peer Jensen:
Der arbejdes på at finde et eller to emner til ICC-støttet akademiophold gennem 2013.
Dansk Cricket-Forbund
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20,
DK-2605 Brøndby, DK
Telefon +45 43262160
Fax +45 43262163
Email dcf@cricket.dk
www.cricket.dk
Medlem af: Danmarks Idræts-Forbund, International Cricket Council, European Cricket Council

3

Der arbejdes på 2 kampe mod Tyskland i Husum for B-landshold/Akademispillere. Måske i
Pinsen?
Amjad Khan tilknyttet Elite-S som assistent vedr udvikling af vores pace-bowlere.
Ad 10. v/Søren Henriksen.
God Akademi-samling i Viborg mellem jul og nytår. Næste gang skal flg dog justeres i planlægningen: Overnatningen skal gøres mere ”afslappet”, start/sluttider skal justeres i forhold
til togtider.
Vi ser med spænding frem til deadline (ca 1. april)for tilmelding til Viborg Academy
2013/14.
Diverse kommentarer til samlinger, kampe og stævner i kommende sæson.
Der skal bestilles tøj hjem.
Ad 11. Udgået.
Ingen meldinger fra Kurt Ø.
Ad 12. Umair:
Budget 2013 er færdigt og godkendt af ICC.
Fremlagde et næsten færdigt udkast til årsrapport 2012. Forskellige posteringer gennemgået.
Bestyrelsen behandlede og godkendte. I alt blev besluttet nødvendige henlæggelser til 2013
på 750.000 kr.
Ad 13.
Lars Hansen redegjorde for forløb indtil nu. Ansøgningen diskuteret. OR skal via dialog med
Forty sikre, at aftale med værtsklub er på plads og at der udarbejdes et endeligt budget, som
bestyrelsen kan forholde sig til.
Eventuelt
Intet
Mødet slut ca 21.15
Referent: Ole Roland
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