
DCF bestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2017 kl. 17 – 20:10 

Hvor: DCF´s sekretariat 

Tilstede: Umair Butt (UB), John Møller (JDM), Alex Olsen (AO), Injam Khokhar (IK), Søren 

Henriksen (SH), Peter Østergaard (PØ), Ole Roland (OR) og Jan Munkholm (JM) 

(referent). 

Pr. telefon:  Carsten Pedersen (CP). 

Pkt. 1 

Velkomst ved UB, der præsenterede ny generalsekretær Jan Munkholm.  

Pkt. 2 

JDM introducerede ny dagsordensformat og aktionsliste. Fokus vedr. dagsordensformat er, at sikre 

tidsstyring samt fokus på processen i opgaven. Hensigten med aktionslisterne er, at skabe bedre 

overblik over igangværende og kommende opgaver. FU og JMU er pt. ansvarlig for opfølgning. 

Opdaterede aktionslister skal medfølge dagsorden til bestyrelsesmøder. 

Pkt. 3 

JM præsenterede sig selv samt gav en kort status på hans første 3 ugers introduktion på 

sekretariatet. De kommende uger vil primært fokus være brug at it- og økonomisystemer, 

planlægning af besøg fra ICC Europa ved Ed Shuttleworth, forberedelse til strategiseminar med DIF 

og overlevering af udvalgte administrative opgaver.  

Det er planlagt at OR per 1/1 2017 ansættes som chefkonsulent på 22 timer. OR primære opgaver 

vil være udvikling af samt udførsel/administration af turneringsplanlægningen, udvikle 

holdleder/manageruddannelse og virke som manager for Landshold 2016 samt hertil udvalgte 

udviklings- og sekretariatsopgaver. 

Pkt. 4 

Generel drøftelse af afvikling af turneringen i 2016. Hovedkonklusionen er, at der har været 

udfordringer pga. flere og modstridende ændringerne i turneringsreglementet. Det har medført 

frustration for klubber, spillere og turneringsudvalg samt bestyrelsen.  

Protester og sager: Ingen åbne protester. Der har dog været og er stadig enkelte sager til 

behandling vedr. oprykning/nedrykning og lignende per dags dato. Af hensyn til sagsbehandlinger 

jf. turneringsreglementet er det vigtigt fremadrettet, at klubberne er bevidste om hvorvidt der er 

tale om indgivelse af en decideret protest. 

Diskussion om mulighederne for både op- og nedrykning jf. turneringsreglementet generelt. Der 

udarbejdes informationsbrev direkte til alle involverede klubber i alle landsdækkende rækker.  

Status på ungdoms DM. Ingen jyske deltagere men der er 2 juniorhold, 3 drengehold samt 4 

lilleputhold.  



Damecricket: Stor ros til Herning for en rigtig flot afvikling af sommerens internationale stævne.  

Det foreslås at strukturen omkring kvindecricket evalueres. AO, PØ, konsulent Carsten Martensen 

samt JM er ansvarlige, hvor Carsten og Jan er ansvarlige for det praktiske og den direkte kontakt til 

kvindeudvalget. 

Pkt. 5 & 6 

Debat om hele turneringsstrukturen. 

For at sikre en god turneringsafvikling, er der enighed om, at der er brug for en mere målrettet 

proces i forbindelse med planlægningen.   

Der planlægges derfor en turneringsudviklingsdag i Odense for alle Elite, 1. & 2. divisionsklubber 

den 22/10 2016. Hensigten er at evaluerer sæson 2016 samt diskuterer udviklingen af turneringen 

2017 med henblik på planlægningen. Procesansvarlig er FU. 

IK foreslår at der bl.a. udvikles en app til afløsning af ”Den Grønne”.  

For at sikre en grundig revision af hele turneringsreglementet nedsættes et ad-hoc-udvalg 

bestående af JDM, CP, Shargiil og OR.  

Pkt. 7 

ICC Europa ved Ed Shuttleworth kommer til Danmark på udviklingsbesøg den 20-22/9. Der er 

planlagt møder med bestyrelsen samt alle på sekretariatet. JM er ansvarlig for at udarbejde 

program og deltager i alle møder. 

Pkt. 8 

Der er aftalt DIF strategimøde med Helle Carlsen mandag den 26/9 kl. 17:00 – 21:00. JM er 

ansvarlig for disciplinanalyserne. JDM er koordinator i forhold til bestyrelsen. 

Pkt. 9 

Følger budget.  

Pkt. 10 

Næste møde afholdes i forbindelse med ICC besøg. Afholdes på KB (Peter Bangs Vej 147) onsdag d. 

21/9, med mødestart kl. 17.00 og spisning kl. 19.30. 

 

JM/ref 


