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REFERAT: 
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2013 kl. 17.00 
 
Der blev afholdt møde på Svanholm Park med følgende deltagere:   
 

• Thomas Kentorp 

• Lars Hansen 

• Umair Butt 

• Søren Henriksen 

• Peer Jensen 

• Injam Khokhar 

• Kurt Østergaard 

• Ole Roland (referat og administration)  
Carsten Pedersen deltog som gæst 

 
 

Dagsorden: 

 

   1:  Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt” 
    2:  Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde  
 3:  Dato næste bestyrelsesmøde - alle 

 4:  Nyt fra formanden – TK 
   5:    Status på udvalgsarbejde turneringsændring – PJ 
   6:   Økonomi – UB 
   7:   Udvikling / bredde arbejde / Konsulenter – TK / LBH 
   8:  Nyt fra kontoret – OR  
   9:  Turnering 2013 – IK  
 10:  Elite S – PJ  
 11:  Elite U – SH  
 13: Viborg College – SH / OR / UB 
 14:  Damecricket – KØ  
 15:  DCF 60 år (15/2 2013) – lørdag den 28/9 2013 på Svanholm Park – TK / LBH 
 16:  Græspitchen – LBH 
 17:  Arrangementer på Svanholm Park - LBH 
 18:  Peter Hargreaves Legatet – LBH 
 19:   Evt.  
 
 
Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet: 
 
Ad 1. 
Lars Hansen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.  
Bordet rundt: Kurt Østergaard meddelte, at han træder tilbage som B-medlem fra og med 
næste Repræsentantskabsmøde. 
Generel enighed om, at ”dommersagen” hen over sommeren havde fyldt meget. 
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Ad 2.  
Dagsordenen godkendt. Ingen kommentarer til sidste referat. 
 
Ad 3. 
Næste møde lørdag d. 19. oktober kl. 10. Sted: Odense 
 
Ad 4.  TK:  
Dejligt at landsholdene klarede sig godt i de officielle turneringer. Senior har kvalificeret sig 
til WCQ i Dubai og U-19 vandt 2 kampe i deres WCQ. 
Besøg af Nick Pink blev fint afviklet. Generelt føler vi, at vi gjorde et godt indtryk på 
ham/ICC-Europe. 
 
Ad 5.  PJ 
Udvalgsarbejdet næsten færdigt. Sendes via Injam til bestyrelsens videre behandling. Repræ-
sentanter fra udvalget inviteres til næste b-møde.   
 
Ad 6.  Umair 
2. kvartalsregnskab er afrapporteret til ICC. Da juli måned er den ”travle” med mange udgif-
ter, vil næste kvartal vise et mere retvisende billede af årets budget-forbrug. 
Vi er sammen med 5 andre cricket-EU-lande og et engelsk firma (som står for alt det prakti-
ske!) med i en ansøgning til EU, hvor vi måske får midler til bl a at kunne udveksle trænere 
landene i mellem. 
Forty Club kom ud af jubilæumsturneringen med et underskud på ca 11.000 kr og jvf for-
håndsgodkendelse dækker DCF 50 % af dette. 
Damernes tur til Italien bliver dyrere end budgetteret. 
Svendborg Cricket Club er lukket – og de sidste ”frie midler” fra foreningen overdrages til 
DCF. Donationen overføres til FIB´s Ungdomslederlegat. 
Mulighed for at ”sælge” pladser på landsholdets spilletøj under kommende turnering i Dubai 
blev diskuteret og principielt vedtaget. Kontoret arbejder videre – hvis det er muligt at finde 
en fornuftig løsning.  
 
Ad 7. TK og LH 
Fyrtårnsprojekterne skal dyrkes intenst af konsulenterne. Desuden er opfyldelse af udvik-
lingskontrakterne med DIF og ICC vigtige daglige områder. Konsulenterne står selv for at 
sikre disse områder. 
Desuden vigtigt at konsulenterne er aktive i Klubudviklingsforløbene og hele tiden følger op. 
Hvem har ansvaret for at forfølge klubberne i Eliten og 1. Div, som ikke opfylder ”kravet” 
om at have ungdomsarbejde? 
Konsulenterne inviteres til næste b-møde. Nye ideer diskuteres på tværs – fx tidligere start af 
intro-forløb (helt ned til 6 års alderen?) 
 
Ad 8.  
Sekretariatslederen orienterede om flg: 
Større ”oprydningsarbejde” rent administrativt fra sommerens mange aktiviteter – vi har 
sjældent haft en så travl og aktiv periode med vores aktiviteter og udtagne hold m.m. Der er 
en del økonomi at afklare også! 
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Til september skal indgås en ny aftale med DIF om støtte til Udviklingskonsulenter. I denne 
forbindelse skal vi have et kritisk kig på forbundets Breddepolitik. 
Landsholdet til WCQ i Dubai i november – stor belastning rent administrativt for sekretari-
atslederen – men det er betingelserne for deltagelse. 
Akademiet i Viborg er startet – også spændende at følge og at erfare, hvad der ligger af ad-
ministration i dette. 
 
Ad 9.  v/Injam 
Aflyste kampe i Eliten/1. Div pga regn kan blive problematisk at genplacere. Vi krydser fing-
re for tørvejr. 
Ungdoms-DM: Vest skal have afklaret hvor mange/hvilke hold, der er klar til DM. 
Kvalifikationskampene op/nedrykning – nærmere besked fra turneringslederen tættere på. 
Stævner for ungdom generelt: Kun en del af de planlagte er gennemført. Hvorfor?? Situatio-
nen er kritisk og bør følges nøje. 
Dommersituationen: Der holdes møde efter sæsonen, hvor dommere, bestyrelse og koordina-
torer inviteres til debat om fremtiden. Formentlig i Odense d. 19. okt kl 10 i forbindelse med 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 10. 
Som bekendt kvalificerede vi os til WCQ i Dubai i perioden 15.-26. november. Der er indgå-
et aftale med Morten Hedegaard og Bret om forberedelse og gennemførelse af turen. I næste 
2-3 uger skal det søges afklaret, hvilke spillere der er til rådighed for udtagelse. Økonomisk 
kompensationsmodel er nødvendig for at få en del af spillerne med – og skal snarest udvik-
les. 
Vedr akademi-ophold i udlandet: mindst 2 af vores ungdomstalenter er interesseret i længe-
revarende ophold ”sydpå” i kommende vinter. Samarbejde mellem Elite-S og U får dem for-
håbentlig af sted. 
2014-planer: ICC-E foreslår 4-kantturnering (50 overs) mellem DK, Italien, Guernsey og 
Jersey. Vi er yderst interesseret. Desuden skal vi spille WCL Div-4 på et tidspunkt fra juni til 
september. Vi afventer spændt datoerne – og stedet. 
 
Ad 11.   
Vi har igen afholdt Øst – Vest stævner for henholdsvis U13/15 og U17/19. Ideen er rigtig 
god men hele setup skal evalueres inden næste år. 
U-15 havde fint hjemmestævne, som blev vundet foran Holland og Norge. 
U17-19 tur til Durham meget uheldsramt. Sportsligt også en vanskelig tur. 
U-19 i Sussex – fin opvarmning til Div-1 
U-19 WCQ i Holland – 2 sejre sikrede en alt i alt ok turnering. 
Spændende hvad vi skal arbejde efter vedr næste sæson – vi afventer ICCs udspil for 2014. 
 
Ad 13.  
Akademiet startet denne uge med 4 deltagere.  
 
Ad 14. KØ 
Damerne forbereder sig til turen til Italien. God stemning i truppen. Trænerne Rasmus og 
Peter gør et godt arbejde. Turen planlagt i samarbejde med kontoret. 
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Besøg af engelsk hold i Esbjerg d. 14.-15. sept – hold udtages først efter hjemkomst fra Itali-
en.  
KØ evaluerer efter sæsonen med trænerne og spillerne. 
 
Ad 15. 
165 personer – tidligere landsholdsspillere og klubledere inviteret. 
Øst – Vest (nuværende landsholdstrup) spiller T20 kamp kl. 11.30. 
 
Ad 16-18 
Udsat.  
Lars Hansen ansvarlig for spørgsmålet vedr Græspitchen på Svanholm Park og koordinerer 
forberedelse/brug. 
 
Eventuelt 
Mødet slut ca 21.30. 
 
 
Referent: Ole Roland 


