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REFERAT: 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17.30 

 

Der blev afholdt møde i Idrættens Hus, Brøndby, med følgende deltagere:   

 

 Thomas Kentorp 

 Søren Henriksen 

 Umair Butt 

 Peer Jensen 

 Peter Østergaard 

 Jörg Krüger 

 Injam Khokhar 

 Ole Roland (referat og administration)  

 
Dagsorden: 

 

  1: Susanne Hedegaard: Status på strategiarbejdet 
  2: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde 
  3: Dato næste bestyrelsesmøde - alle 
  4: Revision af Turneringsreglement og T20 - IK 
  5: Puljer til jyske klubber og Kombihold-problematikken - IK 
  6: Elite S – PJ (Singapore) og Elite U - SH 
  7: Besøg fra ICC Europe v/ Nick Pink og Chris Porter den 24. marts 2014 - OR 
  8: Pigecricket – PØ 
  9. Nyt fra kontoret – OR 
10: Økonomi – UB 
11. Masterklubber – DIF projekt - TK 
12. Evt.  
 

 

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet: 

 

Ad 1. 
Susanne gennemgik via slides status på sit arbejde – og havde allerede nu et vigtigt budskab 

fremadrettet: DCFs organisation bør bygges op omkring Strategien (som skal udarbejdes). 

Hendes endelige rapport til bestyrelsen forventes klar 27. marts. Herefter samler TK, SHE og 

Umair op på forløbet og udarbejder oplæg til bestyrelsen.  

 

Ad 2.  

Thomas bød velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Jörg Krüger og Peter Østergaard 

Dagsordenen (ovenfor) godkendt.  

Ingen kommentarer til sidste referater (incl Rep-mødet) 

Thomas Kentorp mødeleder – Ole Roland referent. 
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Ad 3. 
Næste møde – tirsdag d. 20. maj kl. 17.30 på Svanholm Park. 

Herefter muligvis 5. juli i Vest i forbindelse med T20 Finalen. 

Fremadrettet stiles efter 4 møder om året – fordelt med 2 i Vest og 2 i Øst. 

For at forbedre kommunikationen med klubberne, vil bestyrelsen tilsigte at udarbejde ”Nyt 

fra Forbundet” ca hver 2.-3. måned, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmers områder har 

mulighed for at komme med ”news”. 

 

Ad 4 og 5. 

 

Justeringerne i forhold til oplæg, debat og beslutninger på rep-mødet skal indarbejdes i Tur-

neringsreglementet og det nye T20-reglement – jvf referat fra mødet. Ligeledes skal en gene-

rel ”korrektur” finde sted af hele ”den grønne” inden trykning. Kontoret inddrager ressource-

personer i arbejdet. 

Vedr Kombihold for Ungdom og disse holds evt deltagelse i DM: Det udsendte oplæg til alle 

klubber med ungdomshold er vedtaget og kommer til at stå i ”den grønne”. 2 hovedprincip-

per er vigtige: Dels at klubberne forud for turneringsstart skal anmelde antal spillere (med 

navn) til turneringsledelsen – som så fordeler spillerne på Kombihold primært ud fra en geo-

grafisk fordeling. Dels at spillere på Kombihold, for evt at kunne deltage ved DM, har fysisk 

deltaget i mindst 4 kampe/stævnearrangementet i løbet af sæsonen. 

Vedr Ungdomspuljer til klubber i Vest: Vedtaget at oprette 3 puljer a 15.000 kr, som grupper 

af klubber (geografisk fordelt) i samspil med konsulenterne kan fordele internt til hjælp til 

deltagelse i turneringskampe eller stævner. Konsulenterne kommer med oplæg og fordeler 

sammen med kontoret i sidste ende beløbene. 

 

Ad 6.   

Elite-S tilknytter Jeremy Bray som hovedtræner for landsholdet i forberedelserne frem mod 

WCL Div-4 i Singapore i juni. Der arbejdes lige nu med en trup på ca 24 spillere. Holdet 

udtages endeligt d. 20. maj af UK, som består af Jeremy, Morten og Peer. 

Som en del af forberedelserne sendes et udvalgt hold til Sussex d. 16.-18. maj for træning og 

kampe mod Guernsey.  

Jeremy vil ud over arbejdet med landsholdet også blive tilknyttet som assistance for Elite-U, 

Akademiet og Damerne – ligesom han i nogle tilfælde vil kunne besøge klubber og virke 

som inspiration under træninger. 

Elite-U/SHE gennemgik sommerens aktiviteter (som kan læses på hjemmesiden). Ledere for 

turene er næsten på plads. 

Der er indgået en ”Forventningskontrakt” med alle spillere – med henblik på at fokusere me-

re målrettet på indstilling og adfærd. 

 

Ad 7. 

I forbindelse med ICC-Europes besøg (Nick Pink og Chris Porter) i dagene 24.-26. marts 

holdes et møde med bestyrelsen, hvor gensidig orientering og fremlæggelse af visioner og 

status på DCFs strategiarbejde drøftes. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vil fremlægge planer/tanker/ideer for deres fokusområder. 

Gæsterne vil bl a også skulle besøge akademiet i Viborg og gennemgå/diskutere status og 

planer med Udviklingskonsulenterne. OR koordinerer hele besøget. 
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Ad 8.  

Nyt medlem i bestyrelsen, Peter Østergaard, ønsker snarligt at lave vision og mission for ud-

vikling af dame/pigecricket i Danmark. 

Trænerne omkring damerne blev meget inspireret af Mark Garaways weekend-seminar i ef-

teråret. 

Dameholdet deltager i ”EM Div-2” i Berlin til august – og muligvis også i arrangement i 

Holland i juni. 

 

Ad 9.   

OR oplyste om hvad der udover almindelig dagligdag pt ”fylder” på kontoret: 

Samarbejdet med ICC – og deres snarlige besøg 

Indberetning af nøgletal til DIF 

Turneringsplanlægning og start incl dommer/skriver-kurser 

Viborg setup – akademiet og kommunen – incl nye ansøgere næste skoleår 

Landsholdets kommende tur til Singapore 

Sommerens øvrige arrangementer 

Jeremys involvering i DCF 

Trænerseminar i Holland (vi har hele 9 mand med) 

U-konsulenternes arbejdsopgaver incl udarbejdelse af 1-2-Træner-materiale  

 

Ad 10. 

Umair gennemgik i korte træk ”årshjulet” vedr økonomisk setup for forbundet. 

Kørselstakster for dommere i 2014 fastsat til 2,10 kr pr km. Opfordring til samkørsel generelt 

i forbundet – hvor det er muligt. 

 

Ad 11.   

TK redegjorde kort for status vedr Masterklub-projekt. Trådene skal samles – både fra DIF, 

ICC og bestyrelsens egne tanker. TK koordinerer og skriver til DIF. 

 

Ad 12 - Eventuelt 

Ungdoms DM afholdes kommende weekend i Ishøj. Bestyrelsesmedlemmer deler medaljer 

ud. 

Indlæg på hjemmesiden vedr andet land diskuteret og enighed om at fjerne/moderere teksten. 

PJ vil udarbejde artikler om udvalgte personligheder i DCF. 

Vi mangler stadig en ”overordnet” webmaster for vores hjemmeside. 

Græspitch på Svanholm nævnt – SHE koordinerer arbejdet med at klargøre og vedligeholde 

den inden sæsonstart, så vi får mest muligt glæde af den til alle forbundets 

hold/samlinger/kampe. 

 

Mødet slut ca 22.00 

 

 

Referent: Ole Roland 
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