Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2. februar 2015
Sted:

DCF kontor, Id-Hus

Starttidspunkt:

Kl. 17.30

Deltagere:

Bestyrelsen + Ole Roland

Afbud:

Thomas Kentorp

Dagsorden:
Siden sidst/bordet rundt.
1) Søren H har været til Elitedebat i DIF. Samt intromøde på Brøndby Gymnasium for U15/16 Øst.
JK: Indkaldt til møde i Vest d. 7. feb vedr Ungdomsturnering udendørs 2015.
PØ: Dameudviklingscamp i Oslo i februar.
2) Valg af mødeleder og referent: Umair og Ole
2 – A) Henvendelse fra Glostrup CC om anmodning om at måtte bytte plads med et hold fra 1. Division
i kommende sæson. Klubben har mistet hovedparten af deres Elitespillere. Situationen drøftet
indgående i bestyrelsen og anmodningen accepteret, hvis det lykkes at finde en løsning med et
nuværende 1. divisionshold. Klubbens hold i Serie 1 Øst T20 trækkes. Klubbens hold i 2. Div Øst
trækkes. Klubbens hold i T20 Serie 3 Øst bevares. Forretningsudvalget og Injam arbejder videre med en
løsning.
3) Endelig vedtagelse af Årsrapport 2014 – efter endt revision v/ UB og OR (udsendt til deltagerne
inden mødet).
Drøftet og vedtaget og underskrevet. Årsrapporten klar til udsending i forbindelse med Rep-mødet.
4) Status på Budget 2015/ICC v/ Umair
ICC har godkendt vores budget for 2015.
5) Årsmødet d. 14. marts – valg, beretning, hædringer mm
Gennemgået og forberedt. Der udsendes indkaldelse senere denne uge. B-medlemmer forbereder taler
mm vedr diverse hædringer.
6) Dommerudvalget – status V/Injam
Ide om at indføre Røde/gule kort afventer debat i ICC og forventet indførsel.

Dommerudvalget/ansættere bemyndiget til at afgøre, om dommere fra ”egen” klub evt kan påsættes i
kampe i de bedste rækker (jvf ordningen med Niels Bagh og Glostrup for nogle år siden).
7) Nyt fra Kontoret v/ OR
- der pågår forhandlinger med Sports Akademi Viborg om forlængelse af samarbejdsaftalen
- Jeremy ankommet – og OR i proces med ”alt det praktiske”. Så snart kontaktoplysninger (mobil og mail) er
på plads, meldes dette ud til alle relevante.
- Thomas Ren Kronby starter d.d. i stillingen som Projektleder for vores Klubudviklingsprojekt ”Masterklub”.
Præsentation via mail til klubber samt indlæg på hjemmesiden.
- Chris Porter er stoppet på ICC-E kontor i London. Muligt besøg af hans efterfølger medio marts – ellers
næste forventede besøg af Nick Pink er i juni eller august.
8) Revision af Turneringsreglementet – status. V/Injam
Der arbejdes med gennemgribende revision, som forventes at ligge færdig inden Rep-mødet.
9) Bestyrelsens forskellige forslag til behandling på Årsmødet. Mail fra Injam d. 24. januar til bestyrelsen.
Udkast til bestyrelsens oplæg til ny Turneringsinddeling gældende fra 2016 gennemgået og debatteret.
Materialet præsenteres for klubberne på Repræsentantskabsmødet d. 14. marts.
Bestyrelsen fremkommer på Rep-mødet med konkrete forslag til justeringer på flg områder:
-

Korte bolde (antal) – tilpasses ICCs regler
Ny beregningsmodel ved udregning af NRR (kvotient)
Indførelse af nyt pointsystem og Bonuspoint (kun Eliten).

Debat om ændringer i forbindelse med regnsvejskampe – ingen konklusion.
Debat om ændring i reglerne om Spilletilladelse: Skal ikke fremsættes....
Registrerings/licenssystem i de bedste rækker skal implementeres i Total Cricket Scorer.
Skal kravet om obligatorisk Ungdomsarbejde af en eller anden art genindføres fra 2016 – for at kunne
deltage i de bedste rækker?
10) Næste møde:
2. marts kl 17.30 i Brøndby
11) Eventuelt
Udkast til akademi-kontrakt forelagt bestyrelsen: Vi skal fremadrettet have en skriftlig ”hensigtserklæring”
fra spillere/elever på Akademiet i Viborg (og deres forældre). Elite-U arbejder videre.

Mødet slut ca 21.30.

Referent: Ole Roland

