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REFERAT:
Bestyrelsesmøde onsdag den 31. okt. 2012 kl. 17.30
Der blev afholdt møde på KB´s anlæg på Peter Bangsvej med følgende deltagere:









Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Kurt Østergaard
Søren Henriksen
Peer Jensen
Injam Khokhar
Ole Roland (referat og administration)
Dagsorden:

1: Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt”
2: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
3: Dato næste bestyrelsesmøde - alle
4: Nyt fra formanden – TK
5: Strategiseminar 28-29. september 2012
6: Drøftelse af turneringsreglementet i forhold til ungdomshold / ej ungdomshold
7: Nyt fra kontoret – OR
8: Turnering 2012 – IK
9: Elite S – PJ (Herunder evaluering af landsholdssæsonen)
10: Elite U – SH (Herunder Viborg College)
11: Pigecricket – KØ
12: Økonomi – UB
13: Behandling af ansøgning fra Forty Club til jubilæumsturnering i 2013 i Danmark
14: 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 15. januar 2013.
Ad 4. TK:
Deltog i DIFs nylige budgetmøde, hvor det ivrigt blev diskuteret, om man skal indføre en
kritisk grænse for små forbund under 2000 medlemmer, som så skal samles i en UdviklingsDansk Cricket-Forbund
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gruppe med ændrede økonomiske rammer og betingelser. Vi håber dog at forblive på vores
nuværende medlemstal (ca 2300). Ny medlemsopgørelsesprocedure (fællesskab mellem DIF
og DGI) indføres med udgangen af 2012 – denne nye praksis imødeses med spænding.
Vi er indkaldt til det årlige ”kontaktmøde” med DIF d. 7/11. Udover formanden deltager fra
DCF Søren Henriksen og Ole Roland.
Ad 5.
Bestyrelsen havde en weekend med gode processer – styret af DIF-konsulent Torben Bundgård. Overordnet set blev det tydeligt, at bestyrelsen bør sætte focus på styrkelse af landets
klubber – hvis forbundet skal fortsætte med aktiviteterne på nuværende niveau.
Hele processen forankres hos formanden – med udgangspunkt i seminarets resultater. Thomas sammenskriver snarligt hele forløbet og dets ”plancher” – hvorefter det offentliggøres på
hjemmesiden.
Ad 6.
Turneringsreglementets §7.10 (”ungdomsreglen” vedr evt minuspoint for Elite- og 1. divisionshold uden ungdomshold) blev endnu engang drøftet indgående. Reglen er gradvist blevet
”strammet” de senere år – og håndhævet i perioden hvor forbundets Integrationsprojekt er
blevet gennemført med ekstraordinære støttemuligheder for klubbernes muligheder for at
udvikle ungdom.
Bestyrelsen agter nu fremadrettet at give dispensation for alle klubber vedr §7.10 – og vil
nærmere gøre rede for dette på næste repræsentantskabsmøde. Dog vil man fastholde, at
klubber i Eliten og 1. Div uden ungdomshold skal indgå i klubudviklingsforløb – efter skønnet behov fra DCF.
Ad 7.
OR orienterede om løbende sager – bl a: Ny medlemsregistreringsproces med udgangen af
2012, personalesituationen – herunder bl a aftaler med trænere, Integrationsprojektet – afrapportering og regnskab, status på enkelte klubber, hjemmesiden (vi mangler stadig en ny officiel ”webmaster”) samt praktiske forhold vedr Academy-setup i Viborg.
Ad 8. v/Injam
Turneringen 2012 evalueret.
Det nye Turneringssystem er efterhånden kørt ind – og langt hovedparten af brugerne er ”udlært”. Stadig mindre justeringer på vej – bl a forsøges det om kluboplysninger kan samkøres
direkte med hjemmesiden.
Vedr turnering 2013:
Der arbejdes blandt visse klubber og elitespillere på et forslag til ændring af strukturen for
Eliteholdene – bla ønskes en mere seriøs T-20 turnering samt en mere ”jævn” afvikling af
selve Elitedivisionen. Forslaget vil formentlig indebære, at den hidtidige Pokalturnering
droppes. Forslaget vil blive rundsent til klubberne i løbet af november – med håb om at der
kan skabes opbakning til ændringer allerede fra næste sæson.
Reglerne gældende 3. div Øst (om brug af ”ulovlige spillere”) skal indføres i 2. Div Nord og
Syd. Dog kan hold, som har gjort brug af dem på et tidspunkt gennem året, IKKE rykke op.
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Ungdomsspillere på det kommende Academy i Viborg vil frit kunne vælge, om de vil spille
kamp i deres egen klub eller spille for Viborg. Dette gælder også fra uge til uge – og Viborg
vil evt kunne rykke op selvom man har haft U-spillere med fra andre klubber i nogle kampe.
Bolde 2013:
Forbundets lager er pt næsten tomt – så der skal inden udgangen af året bestilles hjem til ny
sæson. Vi afventer dog stadig nye priser for Kookaburra Regulation – både røde og hvide
(som i 2012 endte med at koste det samme – ca 375 kr).
Under forudsætning af at røde og hvide Regulation kommer til at koste det samme, synes der
at være en overvejende stemning for at spille med HVIDE Regulation i Elitedivisionen. Så
snart prisen/mulighederne er på plads, vil klubberne blive spurgt i en vejledende afstemning
– og bestyrelsen tage stilling til boldindkøb.
For alle øvrige rækker incl 1. Division står det klubberne frit at vælge mellem de allerede
godkendte RØDE bolde jf. Turn-reglementets §11 lov 5 – dvs Kookaburra, Platypus, Readers Sovereign A – samt Grays og MS. Desuden kan enige anførere altid vælge at spille
med en hvid bold.
Ved planlægning af næste sæson skal der tages højde for flg arrangementer: Landsholdets
EM T-20 i Sydengland i perioden ca. 8.-15. juli, evt Nordic Cup i starten af juli eller slut
september (hvis landsholdet kvalificerer sig til WCQT20 i Dubai i oktober/november), Blandsholdsturnering i Husum, U-19 EM i Holland (?) i slutning af juli, evt U-17 og U-15 ture
til udlandet.
Ad 9.
Peer Jensen evaluerede Elite-S sæson 2012.
Vedr 2013 ønskes det at der tages hensyn til EM T-20, således at der spilles T-20 (seriøst!) i
juni.
Ad 10. Søren Henriksen vedr ny sæson:
Elite-Øst er allerede planlagt indendørs med Frederik Klokker som hovedtræner. Indtil videre
assisterer Dennis Seier for U15/17/19 – og Jan Rasmussen for U-13.
Elite-Vest forventes at starte medio november – indkaldelse ved Lars Hedegård.
Lørdag d. 8/12 afholdes træning i Brøndby for den samlede U-17 og U-19 trup, hvor der efterfølgende laves social arrangement med alle forbundets elitetrænere og bestyrelsesmedlemmer. Desuden informeres om det kommende Viborg-Academy.
Søndag d. 9/12 deltager udvalgte U-17/19 spillere i et ”Basic” Træner-heldagskursus v/ instruktør Gellers.
Aftalen vedr satsningen på Academiet i Viborg er på plads. Opgaven er nu at finde de spillere, som er interesseret i at starte fra 1. august næste år. Hvis Viborg får inde-net på plads i en
hal inden jul, afholdes jule/nytårssamlingerne for U-holdene i år på akademiet.
Ad 11. Kurt Østergård:
Der afholdes Pige-lejr medio november – alle interesserede piger fra hele landet inviteret.
En norsk damespiller har henvendt sig – måske samarbejde med Norge?
Trænersituationen skal snart på plads – hvordan skal rollen udfyldes?
Budgettet for dameaktiviteter skal specificeres yderligere.
Ad 12. Umair:
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Budgetforslag 2013 gennemgået. Hvis fortsat 2 konsulenter ansat vil det være tæt på balance
– hvis landsholdet kvalificerer sig til WCQ T-20 i Dubai i slutningen af 2013 vil det koste ca
170.000 kr mere.
Beslutningen om at satse på at forsøge at styrke de enkelte klubber ved fortsat at have en
konsulent i både Vest og Øst betyder, at der skal ske en tydelig forankring af konsulenternes
arbejdsopgaver – og dette skal ske i bestyrelsen. Formand Thomas Kentorp påtog sig denne
opgave.
Vedtaget at satse på at få Viborg-Academiet op at stå fra aug 2013. Økonomien indregnet i
budgettet.
Ad 13.
Det ansøgte beløb til dækning af underskudsgaranti ved udgivelse af jubilæumshæfte blev
bevilget (13.000 kr). Endeligt tilsagn om direkte støtte (og størrelsen heraf) til stævnet afgøres først efter at der er afholdt møde med Forty medio november.
Eventuelt
ICC-E har fremsendt nye fremgangsmåder vedr udvikling m.m. af dommere internationalt.
Dette emne samt en generel evaluering af hele dommersituationen i Danmark skal snarligst
evalueres med Dommerudvalget. Thomas Kentorp indkalder til møde.

Mødet slut ca 21.45
Referent: Ole Roland
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