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REFERAT: 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj 2014 kl. 17.30 

 
Der blev afholdt møde på Svanholm Park med følgende deltagere:   
 

• Thomas Kentorp 

• Søren Henriksen 

• Umair Butt 

• Peer Jensen 

• Peter Østergaard 

• Injam Khokhar 

• Ole Roland (referat og administration)  
 
Der var afbud fra Jörg Krüger 
 

Dagsorden: 

 

  1: Valg af ordstyrer og referent – samt ”bordet rundt” 
  2: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde   
  3: Dato næste bestyrelsesmøde  
  4: Status på Strategiproces - TK 
  5: Status på ansøgning Masterklubprojekt – TK/OR 
  6: Elite S – PJ (Singapore) og Elite U - SH 
  7: Nyt fra formanden - TK 
  8: Pigecricket – PØ 
  9. Nyt fra kontoret – OR 
10: Økonomi – UB 
11: Turneringen – status – IK 
12: Kommunikation i forbundet – SHE  
12. Evt.  
 
 

 
Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet: 
 
Ad 1. 
Ordstyrer: SHE 
Referent: OR 
 
Ad 2.  

Dagsordenen godkendt.  
Spørgsmål vedr sidste referats omtale af græspitchen – hvad er status nu? 
SHE meddelte at der er indgået en aftale med kommunen for 2014, at denne stiller materialer 
og udstyr til rådighed – og at DCF herefter selv skal sørge for det nødvendige arbejde med 
pleje og pasning. Frederik K vil som græspitch-erfaren få en central rolle. 
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Ad 3. 
Næste møde – torsdag d. 3. juli – muligvis allerede med start kl. 15 eller 16 på Svanholm 
Park. 
Dele af bestyrelsen vil sikkert også mødes under T20 Pokalfinalen i Vest d. 5. juli. 
 
Ad 4. 

Punktet blev behandlet på en lukket del af mødet. 
 
Ad 5. 

TK og OR orienterede om status på ansøgningen og om feedback fra DIF i processen. 
OR tilretter sidste justeringer og aflever endelig ansøgning til DIF inden weekenden. Herefter 
kan vi kun vente på DIF bestyrelses beslutning. 
Hvis positivt skal snarest muligt nedsættes et ansættelsesudvalg af OR/FU. 
 
Ad 6.   

PJ orienterede om truppens samling mod Guernsey i Sussex i forgangne weekend. Udbytterig 
tur! Holdet til Singapore Div-4 er udtaget og offentliggøres torsdag. 
Debat om tilskud til elitespilleres ophold i fx Australien i løbet af vinteren – ok med tilskud 
til fx flyrejsen hvis opholdet er vel planlagt og kvaliteten er sikret hos værtsklubben. 
 
SHE oplyste at U-19 skal til Helsinki d. 7.-8. juni og spille mod Finland og MCC. 
Øvrige aktiviteter for Elite-U – se opdateret plan på hjemmesiden. 
 
Ad 7. 

TK og SHE deltog i DIFs årsmøde. 
Rapport fra ICC-E vedr deres besøg tidligere på året skal besvares. 
DCF har stadig et udestående vedr udarbejdelse af kodeks vedr Matchfixing. 
 

Ad 8.  

PØ oplyste at dameholdet til sommerens 2 arrangementer i henholdsvis Holland og Berlin er 
udtaget. Der satses på flere nye og unge spillere.  
 
Ad 9.   

OR oplyste at den årlige revision af indberetning til DIFs Nøgle er afsluttet. Vi må konstatere 
en nedgang i aktiviteterne på Breddeområdet. 
Turneringen er i fuld gang – og det kan mærkes på kontoret. 
 

Ad 10. 

Umair informerede om diverse budgetjusteringer over for ICC i forbindelse med afslutning af 
Q1. Diskuteret og godkendt. På næste møde vil UB og OR gennemgå indtægtsflow fra ICC – 
så bestyrelsen har et klart billede af, hvilke aktiviteter der giver hvilke tilskud. 
Ansøgninger fra klub og elitespiller diskuteret. Kontoret færdiggør processen. 
 
Ad 11.   

Injam: Generelt kører turneringen fint – dog en del (alt for mange!) ændringer i de lavere 
rækker samt ungdom i Vest. Klubberne skal opfordres til at få styr på ”papirarbejdet”. Jörg 
har lavet beskrivelse af status i Vest – grundet afbud til mødet tages dette op igen næste gang. 
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Vi skal overveje at oprette en ny mailadresse, som KUN vedrører ændringer af kampe i den 
løbende turnering. 
Der gives konsekvent bøder, hvis klubber ikke overholder tidsfrist for ændringer af kampe 
eller mangler indberetninger af resultat. 
Der afvikles IKKE ”slutspil” i T20 Serie 1 Øst – selvom rækken endte med kun at være en 
enkeltrække. Vinderen af rækken går direkte til T20 finalen d. 5. juli. 
 

Ad 12. 

Bestyrelsen fastslog, at kommunikationen/oplysninger til klubberne skal søges at blive bedre 
– via opdateringer på hjemmesiden samt fx nyhedsbreve. Der bør være noget at læse om fx 
alle forbundets udvalgte hold. 
Det må dog konstateres, at DCF stadig mangler en webmaster til løbende justering og opda-
tering af hjemmesiden. 
 

 
Mødet slut ca kl 21.45 
 
 
Referent: Ole Roland 


