Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 8. april 2015
Sted:

DCF kontor, Id-Hus

Starttidspunkt:

Kl. 17.30

Deltagere:

Umair Butt, Injam Khokhar, Søren Henriksen, Alex Olsen, John Møller
+ Ole Roland.

Afbud:

Jörg Krüger og Peter Østergaard.

Dagsorden:
A) Generel orientering om Bestyrelsesarbejdet(UB/OR) : (30 min)
A1) Husordens regler for bestyrelsesmedlemmer, kørselstakster, omkostningsdækning, rolle i
bestyrelsen, inhabilitet, dialog og fortrolighed
A2) Generel forberedelse til bestyrelsesmøder/Indstillinger/Årshjul som begreb
A3) Fordeling af Ansvarsområder, og underudvalg
A4) gennemgang af slides sæt om DCF' fokus områder, og diskussion af hvordan vi sikre udvikling og
evaluering
A5) FU og Bestyrelsen og sparring imellem ansatte og bestyrelsen. Se vedhæftede fil der redegør for de
bagvedliggende tanker.
Alle ovenstående punkter gennemgået og diskuteret. Bestyrelsen skal på næste møde udarbejde en grov
mødeplan for et år frem. Ligeledes skal arbejdet med udarbejdelse af et ”Årshjul for DCF” igangsættes.
Vedr Umairs opsamling af ”Punkter fra rep-mødet d. 14. marts”:
Køges tilbud/forslag om evt anlæggelse af ny græspitch i Køge samt gennemførelse af Day-Nightarrangementer på deres nuværende bane blev diskuteret. Konklusionen er at DCF på nuværende tidspunkt
ikke har ambition om flere græspitche end den ene, vi pt råder over – og at målet inden for en årrække er
at løfte kvaliteten på denne. Omkring brug af Day-Night arrangementer vurderes det, at lysforholdene på
banen pt ikke er ”jævn” og i tilstrækkelig forsvarlig styrke til at DCF vil gøre brug af tilbuddet. Kontoret
orienterer Køge via brev om beslutningerne.
Det overvejes, om der årligt skal afholdes et turneringsevalueringsmøde for alle klubber i efteråret.
B) Seneste nyt fra kontoret(OR) (20 min)
B1) info fra kontoret
OR orienterede om/diskuterede flg sager:
- Besøg af engelsk groundsman 29.-30 april på Svanholm Park. Rådgivning mm om pleje af græspitch
– samt afholdelse af ”mini-kursus for græspitch-assistenter”. FK koordinerer arrangementet.
- Der er for tiden meget ”drift” i forbindelse med turneringsstart, udsendelse af den grønne mm.
- DIF forventer snarligt sparringsmøde vedr Masterklub-projektet. Ligeledes opfølgningsmøder vedr
medlemsregistrering og nøgletal-indberetning.
- OR har været i Viborg til møde med SAVs nye ledelse om fremtiden for Akademiet. Det tegner lyst –
og vi fortsætter vores udvikling af cricketakademiet under Viborg HK.
- Der er indkommet sager fra klubber om manglende kontingentafregninger ved klubskifter.
Kontoret udsender generel orientering om reglerne til alle klubber. Forbundet forsøger generelt at

-

stå uden for ”tvister” mellem klubberne og vil kun i yderste nødstilfælde forsøge at mægle. Der
henvises til Reglementer og Love.
Prisstigninger på bolde generelt. Der er sket væsentlige stigninger ved indkøb af alle typer bolde.
Forbundet dækker indtil videre. Fra næste sæson skal klubberne være med til at dække
prisstigningerne med omkring 15%.

B2) behov for assistance til kontoret
Der er indgået aftale om praktisk assistance til administration af turnering, resultater mm. Alle
henvendelser vedr TURNERINGEN skal fra dags dato ske til ny mail: turnering@cricket.dk
Ligeledes arbejdes på en ”kommunikationsstrategi” for DCF – og i den forbindelse forventer vi at indgå
aftale med en partner om at professionalisere vores kommunikation, hjemmeside og sociale medier.
C) Seneste nyt fra DIF/ICC (UB/OR) (10 min)
ICC arbejder med ny overordnet strategi for støtte i den kommende økonomiske cyklus på 8 år. ICC-Europe
forventer i den forbindelse at DCF inden for det næste halve års tid gør vision og strategi for de kommende
3-4 år skarp og tydelig for os selv og for ICC.
Måske inspirationsmøde for bestyrelsen med andet lands ledelse?
Der skal aftales møde med en konsulent til at styre processen. Umair og John Møller tager fat i emne til
processtyring.

D) Seneste nyt fra Elite (SH) (15 min)
Travlt hen over påsken – både ungdom og senior. Focus ekstraordinært på U-15, da holdet til sommer skal
spille ICC Div-1.
Stort program til sommer – se oversigt på hjemmesiden under ”meddelelser fra forbund”.
Græspitchen på Svanholm Park vil blive brugt optimalt denne sommer.
SHE orienterede yderligere om landsholdet.
Tanker/forsøg med at få spillere til at melde sig til Sports-gymnasium i Brøndby.
Debat om åbenlyse talenters muligheder for at spille på hold i de bedste rækker – for at udbygge deres
talent og fastholde deres interesse for mulighed for landshold.
D2) Holdleder rollen for landsholdet.
Diskuteret. Der arbejdes på hvordan rollen skal udfyldes fremadrettet.
E) Kort Status på Økonomi/budget (UB/JM) (15 min)
Meget kort orientering fra Umair.
F) Seneste status på Klubudvikling/Masterprojekt (AO) (15 min)
AO orienterede om projektets fremdrift. På næste møde forventes der at være et færdigt oplæg til hvordan
klubberne opdeles og hvordan der arbejdes videre.
Møde planlægges for bestyrelsen – lørdag d. 30. maj på Svanholm Park - for at blive klædt på til at ”stå på
mål” for projektet – og opnå fælles forståelse for projektets ide og fremdrift. Herefter ide som forsøges
udført: Sociale arrangementer efter kampe i de bedste rækker – hvor holdene evt spiser sammen – for at
forsøge at genskabe flere ”sociale relationer” mellem klubbernes spillere. Hjemmeholdet bliver vært – og
DCF indgår med tilskud efter udarbejdet koncept.
Frivillighedsstrategier skal færdigudvikles – dels i forbunds-regi og i de enkelte klubber. Snarligt udspil fra
Udviklingsudvalget.
G) Seneste nyt dame cricket(PØ)(10 min)
PØ fraværende – udsat til næste møde.
H) Seneste status på turneringen/grønne/dommere (IK) (15 min)

”Den grønne” udsendes til klubberne d. 9. april. Husk: det er ALTID Turneringshjemmesiden på
www.cricket.dk, der bestemmer, hvornår en kamp skal spilles! (den grønnes oversigt over kampe risikerer
altså løbende at blive forældet.....)
Ny mail taget i brug vedr alle spørgsmål omhandlende turneringen: turnering@cricket.dk
Der er udarbejdet en standard ”dommerkvittering” som bedes brugt af alle dommere vedr honorar og
kørsel. Uddeles til aktive dommere.
Dommerudvalget har i 2015 fået budget til afprøvning af en evalueringsordning samt en udviklingspulje.
Dommerkoordinatorer styrer puljerne. Takster som beskrevet i Turneringsreglementet.
Eventuelt:
Generel holdning til at dette første møde i den nye bestyrelse var gået godt. Forslag om at nogle punkter
fremover behandles som skriftlige orienteringspunkter (udsendt inden mødet) – med mulighed for at stille
spørgsmål under mødet.

Næste møde: 30. maj på Svanholm Park efter kl 13.

Referent: Ole Roland

