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REFERAT: 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 12. sept 2012 kl. 17.30 

 
Der blev afholdt møde på Svanholm Park med følgende deltagere:   
 

• Thomas Kentorp 
• Lars Hansen 
• Umair Butt 
• Kurt Østergaard 
• Søren Henriksen 
• Ole Roland (referat og administration)  

 
Mødet startede med orientering v/ Ib Møller (Uddannelsesansvarlig på Sports Academy Viborg) 
omkring indgåelse af mulig aftale om Akademi-linie (cricket) fra skoleårets start 2013. 
Der vil være 2 muligheder for skoleophold: 1-årig Basic (fx handelsskole) eller 1-3 årig Master 
(gymnasialt niveau). Det skal tilstræbes, at 8 elever starter på cricketlinien. 
Vigtigt at samarbejdet med Olympia Viborg fungerer optimalt, da faciliteter inde og ude skal være 
helt up to date. Der skal indenfor ca en måned holdes møde med Ove Dalsgård om dette, hvorefter 
endelig beslutning træffes. 
 

Der var i øvrigt følgende dagsorden til mødet: 
 

1. Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt” 
2. Godkendelse af dagsorden samt ref fra sidste møde 
3. Dato næste bestyrelsesmøde 
4. Nyt fra formanden 
5. Turnering 2012 
6. Elite Senior  
7. Elite Ungdom 
8. Dame/Pigecricket 
9. Nyt fra kontoret  
10. Økonomi  
11. Turn.reglement §7.10.1  
12. Eventuelt 

 
Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet: 
 
Ad 1. 
Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.  
Bordet rundt: Kurt Ø fornemmer ”uro” blandt dommerne i det jyske. 
 
Ad 2.  

Ingen kommentarer til sidste referat. 
 
Ad 3. 
Næste møde bliver ”Visionsmødet” i Hvidovre d. 28.-29. sept. 
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Ad 4. 

TK: Konsulenterne deltager fredag aften d. 28. sept i Visionsmødet – ligeledes repræsentan-
ter fra Damerne. 
Rammen for weekenden gennemgået – dels selve praktikken i opholdet og dels udkastet fra 
DIF-konsulent Bundgaard. Ændringer til Rammeprogrammet diskuteret. OR/TK færdiggør 
planlægningen i samarbejde med Bundgaard.  
Diverse medalje/pokal-overrækkelser: Alle arrangementer gennemgået og opgaverne fordelt 
blandt bestyrelsen. 
 
Ad 5.  

Afbud fra Injam men han havde fremsendt forslag (med baggrund i bl a henvendelse fra År-
hus) ang mulighed for at 2. Div hold kan rykke op, selvom de ikke har ungdom, blev diskute-
ret. Principielt kan turneringsreglementet dog ikke fraviges uden repræsentantskabets høring. 
Situationen må vurderes, når alle resultater fra indeværende sæsons kampe foreligger. Århus 
opfordres til at fremsætte deres forslag på rep-mødet. 
Generelt spores velvilje i bestyrelsen til at gen-diskutere betingelserne for at deltage i Eliten 
og 1. Div (vedr ungdomshold). 
Vedr sidste runde i Eliten d. 15. sept: Besluttet at alle kampe denne dag SKAL have et resul-
tat – dvs der spilles helt ned til 2 x 10 overs og evt kastekonkurrence. 
 

Ad 6. 

Afbud fra Peer. 
OR orienterede om protesten og forløbet efter afslutningen af landsholdets kamp mod Nepal i 
Malaysia/WCL Div-4, hvor dommerne begik en fejl ved udregningen af antal rest-overs efter 
regnvejspause. Bestyrelsen tager forløb og beslutninger til efterretning og foretager sig ikke 
yderligere. 
 
Ad 7. 

Sæsonen slut for denne gang. 
AB lidt overraskende (positivt) vinder af Junior-DM, som desværre ikke havde deltagelse af 
hold fra Jylland. 
 

Ad 8. 

KØ: Damerne været i Holland, hvor man vandt en ud af tre kampe. Alt i alt en positiv ople-
velse. 
Den hjemlige turnering skal her efter sæsonens slutning evalueres mhp evt ændringer for 
næste sæson.  
 
Ad 9. 

OR kort om arbejdsopgaver: turneringsafslutninger, økonomi/budget, seminar, kurser + øv-
rigt. 
 
Ad 10.  

Umair: Er i fuld sving med budget 2013, som står overfor bestyrelsens snarlige beslutning: 
Hvordan ser personalesituationen ud efter ophør af Integrationsprojektet? Beslutninger lige 
efter Visions-seminar…. 
 



 

Dansk Cricket-Forbund     Idrættens Hus,      Brøndby Stadion 20,     DK-2605 Brøndby, DK 

Telefon +45 43262160         Fax +45 43262163         Email dcf@cricket.dk         www.cricket.dk 

Medlem af: Danmarks Idræts-Forbund,   International Cricket Council, European Cricket Council 
 

3

 

Ad 11. 

Bestyrelsen er klar til at diskutere reglen om tvungne ungdomshold. Emnet bør forberedes til 
næste rep-møde. 
 
Ad 12.  

Evt: 
Græspitch-projektet (med groundsman) skal evalueres og afregnes. 
Husum ansøgning om tilskud vedr nye inde-net behandlet.  
Bolde næste sæson: HVILKE MÆRKER skal vi have bestilt hjem? Klubberne og bestyrelsen 
skal have afklaret ønsker til fremtidens bolde. Møde vedr Turneringen? 
 
 
Mødet slut ca 21.30 
Referent: Ole Roland 


