
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13. august 2015 i Brøndby 

Sted:  Idrættens Hus 

Starttidspunkt: 17.30 

Deltagere: Bestyrelsen, Ole Roland (Gæster: Jeremy). 

Afbud:  IK og JM   

 

Dagsorden: 

1) Kort velkomst (v. Umair) 

UB ønsker fremad at have en telefonisk snak med alle bestyrelsesmedlemmer ca en gang om måneden – så 

han har fingeren på pulsen omkring hvad der sker i alle kroge. Opfordrer til at man ”dækker 

hinanden af” angående status-mails til kommende møder, hvis nogen skulle være fraværende. 

2) Plan for Elite arbejdet frem til WCL Div-4 i sensommeren 2016 (Jeremy & SH) 

Jeremy fremlagde og gennemgik 2 områder – som blev diskuteret: 

2015 Landsholds-rapport og plan for vinterens aktiviteter og forberedelserne frem mod Div-4 næste år.  

2015 Ungdoms og Akademi-rapport.  

Jeremys oplæg og anbefalinger taget til efterretning. Specielt skal der focus på faciliteterne i Viborg 

omkring faciliteterne, som skal forbedres, hvis vi fortsat skal bruge Viborg som en af baserne 

for forbundets Elitearbejde. 

Søren H fremlagde Strategi og planer for Eliten fremadrettet indtil 2017-18. Diskuteret – og flg områder 

besluttet at arbejde videre med: 

� Etablering af yderligere 3 græspitche (”striber”) på Svanholm Park, så der kan afvikles flere kampe 

og trænes mere på græs. 

� Krav til Eliteklubberne om forbedring af outfielden – primært at græsset SKAL klippes længere ned 

(og banerne generelt gøres mere jævne) 

� Etablering af specifikt elite program for udvalgte talenter op til ca 23 år 

� Øst – Brøndby cricketakademi med min. 3 spillere indskrevet. 

� Regional Øst-Vest turnering for Senior fra 2016. 

Desuden blev Udtagelseskomiteen for Seniorlandsholdstruppen diskuteret. Der arbejdes videre på at 

finde den rigtige sammensætning. Indtil videre er bestyrelsen ”overordnet” på området. 



Tilskud til talentfulde Elitespillere til udlandsophold hen over vinteren: Deadline for ansøgning 15. sept. 

Desuden vedtaget, at der altid skal laves en ”forventningskontrakt” mellem tilskudsmodtager og DCF. 

3) Oversigt økonomi (v. Umair) 

Bogføring op til dato (1. juli) og budget overholdes. 

 

4) Strategi arbejdet, klargøring til Torben (v. Umair/Ole) Umair opfordrer bestyrelsesmedlemmer til at 
skrive inden på mandag d. 17/8. Bilag udsendes til bestyrelsen. 

 
5) Nyt fra kontoret v/Ole 

 

Akademi-tur til Essex 24.-26. august er planlagt. 

Kort oprids af status på turneringen og dens afvikling. Bekymring i bestyrelsen vedr ikke-afviklede 
kampe. 
Nyt og nødvendigt udstyr til pleje af græspitchen på Svanholm Park indkøbes inden næste sæson. 
Der skal søges dækning/tilskud. Desuden igangsættes undersøgelser vedr udvidelse af antal pitche. 
Rammerne omkring akademiet i Viborg er endelig faldet på plads igen efter et lidt turbulent sidste 
skoleår. De fysiske baneforhold skal til gengæld forbedres, hvis vi fortsat skal være i Viborg. 
ICC har udsendt nye retningslinjer for standarder for hjelme. Vil blive lagt på hjemmesiden inden 
næste sæson. 
 

6) DCF værtskab for den europæiske Dameturnering 2016? 
 

God ide – hvis mindst 2 klubber siger ja til værtsskab. Peter Ø og Ole laver oplæg. 
 

7) Kommentarer til status mail fra forskellige bestyrelsesområder.  
 

8) Næste møde: 29. sept kl 17.00 i Brøndby.  
 

Mødet slut: 22.10 

Referent: Ole Roland 


