
 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 29. sept 2015  

Sted:  DCF kontor, Id-Hus 

Starttidspunkt: Kl. 17.00  

Deltagere: Bestyrelsen 

 Gæster: Konsulenter og projektleder 

  Afbud: Ole Roland  

1) Velkomst – Umair bød velkommen til alle og ridsede mødets indhold op. 

2) Medarbejdere (TK, LHA, FK) fremlagde input til Strategiprocessen 

Generel diskussion af hvad konsulenterne møder, når de er ude i klubberne. 

Udpluk af udsagn: 

-Klubberne spørger ofte - Hvad gør DCF for os?  

-Klubberne har tendens til at mene, at DCF ”kun” har Elite fokus  

Diskussion af hvornår DCF yder hjælp til klubber, og hvordan kan der frigives mere tid til udvikling hos 

konsulenterne 

Stadig forskellige behov i hhv. øst /vest 

Krav om en spillefri dag om måneden, så der kan sættes fokus på ungdomsarrangementer 

Mere proaktiv planlægning fra DCF, så arrangementer bliver mere synlige ”tidligere” for klubberne 

Hvordan kan der sættes fokus på ”dannelse” af cricketspillere? 

Der kommer stadig flere nye senior hold, ej samme tendens på ungdomssiden – tværtimod 

FK vedr processen med udvidelse af antal græspitche på Svanholm Park fra 4 til 7, således at der kan spilles 

og trænes hele sommeren: Selve arbejdet starter først lige efter sæson 2016. Endeligt budget vil foreligge 

snarligt. 

3) Status på økonomi/budget 2015 v/ UB/JM/OR  

punktet udgik 

4) Turneringsstatus/dommere – samt 2016 v/ Injam og JK 

Injam gennemgik en større præsentationen, som omfattede den forgangne sæson, kommende 

turneringsstruktur med fokus på 2. div landsdækkende række (her afventes klubbers svar i forhold til 



tilmeldingsfristen), løbende sager i turneringsudvalget, dommeransætternes evaluering og indstillinger til 

forbedringsforslag, dialog om snarligt dommerkursus (vest deltagere skal tilbydes dækket transportudgifter 

ved deltagelse i kursus i øst), planlægning af kursus på dansk i vest, behov for dialog med klubber/dommere 

om opførsel på banerne, oplæg til opstarts/evalueringsmøder hvor dommere/anførere deltager, afklare 

evt. baggrund for manglende indberetninger fra dommere.  

5) Status og videre plan for Strategiproces v/Umair/alle   

Punktet udgik, vil blive håndteret/bearbejdet videre i strategigruppen og kommer med igen på næste 

bestyrelsesmøde. 

6) Bordet rundt – løbende status /alle 

Enkelte afklarende spørgsmål. 

7) Næste møde – slut november/start december. Fastlægges når update vedr. strategiprocessen er klar.  

8)  Eventuelt 

 

Referent: Umair Butt 

 


