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REFERAT:
Bestyrelsesmøde torsdag den 25. Sept 2014 kl. 19.00
Der blev afholdt møde på kontoret med følgende deltagere:








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

Der var afbud fra Jörg Krüger
Dagsorden:
1. Siden sidst – bordet rundt.
- 2. Valg af Ordstyrer
- 3. Diskussion af sommerens indberetningssager
- 4. Afklaring af forventninger til aftale med kommende Elite-træner
- 5. Dommersituationen – fremtid – udvalg
- 6. Sager med klubber – er de afklaret?
- 7. Orientering fra OR samtale med Nick Pink
- 8. Bestyrelsesseminaret d. 25. okt – forberedelse?
- 9. Bestyrelsens møde med Nick Pink og Chris Porter d. 10. eller 11. november.
- 10. Eventuelt

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 2.
Søren Henriksen
Ad 3.
Bestyrelsen diskuterede sommerens sager – og behandlingen af dem. Praksis vedr indberetninger og sagsbehandling skal gennemgås inden næste sæson.
TK ser på indlæg til hjemmesiden.
Ad 4.
Snak om indhold og form samt praktiske forhold vedr ny aftale for Elitetræner (landshold,
Elite-U, Akademi) for 2015-16.
Diverse møder incl planlægning aftalt.
Ad 5.
Sæson 2014 skal evalueres – og der skal planlægges ny sæson incl rekruttering, uddannelse,
fastholdelse. Møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen samt dommeransætterne afholdes
19. okt.
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Ad 6.
Der udestår 2 sager fra turneringens sidste runder, hvor klubberne skal have svar. TU afklarer
disse.
Ad 7.
OR orienterede om samtale med Nick Pink vedr besøg fra ICC-E 10.-12. november i Brøndby. Nick Pink og Chris Porter skal mødes med bestyrelsen for bl a at diskutere fremtidig support mm. Ligeledes skal de mødes med konsulenter og øvrig ansatte for at diskutere udvikling generelt og Masterklubprojektet.
Ad 8.
Bestyrelsen har besluttet at afholde et bestyrelsesseminar lørdag d. 25. oktober, hvor hovedtemaet naturligvis er ”fremtiden”. UB og SHE arbejder på nærmere indhold samt det praktiske.
Ad 9.
Bestyrelsen holder møde med ICC-E Development Manager Nick Pink enten d. 10. eller 11.
november i Brøndby.
Ad 10 – eventuelt.
Injam/TU med flere barsler med nye tanker omkring turneringsstruktur i de lavere rækker –
efter flere henvendelser fra især jyske klubber. Også Elite-S har ønsker om at se på strukturen
generelt.
Der er flere henvendelser til forbundet om grupper af ansatte hos større virksomheder, som
ønsker at spille cricket. Konsulenter følger op og prøver at få dem organiseret.
Yderligere en svensk klub er også interesseret i at deltage i 3. Div fra næste sæson.
Masterklubprojektet skydes i gang i næste uge med brev til alle klubber.
TK deltager i DIFs ekstraordinære Rep-møde i forbindelse med Økonomimødet næste weekend.
Årsskriftet diskuteret – vedtaget at fastholde dette skrift som en del af forbundets historiske
materiale.
Dato for DCFs næste Repræsentantskabsmøde fastlagt: LØRDAG d. 14. marts 2015 kl
11 i København.
Sekretariatsleder Ole R er i næste uge til møde hos ICC i Dubai.
Mødet slut kl 22.30

Referent: Ole Roland
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