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Redaktørens egen spalte 
Så blev Dansk Cricket Forbund endelig 

dannet! Det var heller ikke et Øjeblik for 
tidl,igt, og jeg medgiver det nye forbund 
mine aller varmeste Ønsker for fremtiden. 

Det var ellers svært at få jyderne med. 
Stemningen på det jyske cricketmØde var 
ikke den bedste for forbundet, til trods for 
bestyrelsens eenstemmige anbefaling, og 
ved det stiftende mØde i Odense den 15. 
februar var der 11 klubber, ,antagelig alle 
jyske, der stemte imod. En trøst var det 

do�, at de jyske repræsentanter efter ved
tagelsen erklærede loyalt at ville bØje sig 
for afgØrelsen, ligesom der blev indvalgt 3 
jyske repræsentanter i bestyrelsen, Hørslev 
Nielsen som næstformand og desuden j' 
herrer Henry Nielsen og Svend Nielsen, alle 
udmærkede og veltjente cricketfolk, som 
nok skal sætte deres præg på bestyrelsens 
arbejde. 

Desuden blev der valgt medlemmer af 
forskellige udvalg, hvoraf jeg anser ung
domsudvalget for det allervigtigste. Her 
blev sekretær Hyldstrup ved forbundets 
fØrste bestyrelsesmøde valgt til formand, og 
foruden ham består udvalget af Henry 
Buus, Jylland, E. Denckert, København og 
Poul Erik Larsen, Odense, alle velkendte 
og brændende interesserede cricketfolk, 
især hvad angår ungdomsuddannelsen, og 
jeg har de bedste forhåbninger om, at de 
vil puste nyt liv i denne til gavn for dansk 
Cricket. 

Da Hans Andreasen, Horsens, til trods for 
gentagne opfordringer ikke ville lade sig 
opstille til formandsposten, var der faktisk 
ikke andre kandidater end KBU's formand, 

Kurt Nielsen, der som alle ved har gjort 
langt det største arbejde for dannelsen c1f 
det nye forbund. Om hans interesse og kva-

1ifikationer kan der ikke diskuteres, kun 
havde jeg Ønsket, at formanden ikke var så

stærkt engageret i fodbold, som Kurt Niel
sen fakt,i,sk er. Jeg håber imidlertid, at hans 

fodboldinteresser ikke vil forhindre ham i 
at lægge det arbejde og den tid i cricket

sagen, som er nødvendig for at fØre til et 
godt resultat og Ønsker også ham held og 

lykke til arbejdet. 
I år vil turneringerne som sædvanlig 

blive arrangerede af de respektive unioner, 

men fra oktober tager cricketforbundet fat 
for alvor og jeg kan kun opfordre alle, der 

vil gØre en indsats for dansk crickets frem
tid, til at ,støtte sagen - enten Økonomisk 
eller som deltager i det aktive arbejde. 
Økonomisk kan man støtte sagen ved fra 
1954 at indmelde sig som passivt medlem 
i forbundet, og jeg håber, at alle Dansk 
Cricket Rings nuværende medlemmer vil 
fortsætte som passive medlemmer i det nye 
forbund. 

Dansk Cricket Ring vil - som forudset -
opløse s,ig se.lv fra nytår - og selv om jeg 
som bestyrelsesmedlem i Ringen så at sige 
er impliceret, kan jeg ikke lade være med 
at sige Dansk Cricket Ring og alle de folk, 
der har støttet cricketsagen fm Ringens 
start - og da særlig de, der har virket som 
bestyrelsesmedlemmer gennem årene-min 

hjerteligste tak for det arbejde, de har ud
fØrt for dansk cricket, et arbejde, der nu 

vil blive videreført af det nye forbund. 

OLE BREUM 
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Den jyske Cricketrigsdag 
afholdtes - som sædvanlig - i Århus den 

8. februar, hvor lrs. Knud Nielsen valgtes til

dirigent. Foruden repræsentanter for 14

cricketspillende klubber var inviteret for

mændene for SBU og KBU, Henry Peter

sen og Kurt Nielsen, i deres egenskab af

det nye cricketforbunds »fædre«. Desuden

Hans Andreasen, Horsens, og JBU's æres

medlem, bogtrykker \Vestphal.

Der var fra stauten i diskussionen om 

cricketunionen ret stærk modstand mod at 

gå med, men efter at JBU's bestyrelse een
stemmigt havde henstillet til medlemmerne 

at gå med, syntes stemningen a'l vende no

get. Den langvarige diskussion endte dog 

med, a1t der blev holdt en bagdØr åben for 

de jyske klubbers tilbagevenden til JBU, 

hvis det skulle gå galt. 

Niels Madsen aflagde som sædvanlig en 

fyldig beretning og hyldede navnlig det un

ge mesterhold fra Århus og dets trænere, 

HØrslev Nielsen og Marius Sørensen. Det 
var at vente, at det unge hold ikke kunne 

klare sig mod AB's formidable kastere og 

markspil, men holdet viste dog sine udvik

lingsmuligheder. Det var også glædeligt, at 

Randers efter det energiske arbejde havde 

vundet B-rækken. NykØbing viste sig igen 

som det stærkeste juniorhold, men det er 

sikkert også den jyske by, der har flest 

cricketspillere. Formanden udbragte et leve 

for vinderne. 

Af unionskampe havde man kun haft den 

mod det kombinerede SBU-FBU-hold i an

ledning af SBU's jubilæum. Formanden var 

ikke tilfreds med resultatet, selv om JBU 

scorede 337 points ,i fØrste halvleg. Det var 

for dårligt, at kampen ikke blev færdig

spillet. Derimod vandt JBU's juniorer igen 
stort over konkurrenterne fra FBU og SBU, 

og med de stærke drenge, vi har, skulle v1 

roligt kunne se fremtiden i mØde. 

Cricketkursus'et med mr. Hankinson som 

leder blev igen en sportslig sukces, men des

værre synes vi ikke, at der var nok af de 

rigtige folk, der havde meldt sig. Forman

den nævnede derefter muligheden af at 

spille et par kampe mod et engelsk hold fra 

MCC, ligesom han omtalte jubilæumskam

pen mod KBU i august. 

Under diskussionen spurgte Henry Niel

sen, Hjørring, om JBU ville overtage ar

rangementet af det engelske besØg, hvilket 

formanden ikke kunne svare på, fØr besty

relsen havde drøftet sagen. P. Friis mente 

dog nok, at man ville se velvilligt på det. 

Kurt Nielsen redegjorde for den korrespon

dance, han havde fØrt med MCC. Om 

cricketkursus'et sagde han, at man endelig 

måtte sende repræsentanter til dette kursus 

i år. - Herefter blev beretningen godkendt. 

Cricketunionen. 

Formanden indledede med en kortfattet 

oversigt over, hvad der hidtil var sket, og 

dirigenten gav derefter ordet frit. HØrslev 

Nielsen udtalte, at årsregnskabet for 

Cricket under DBU efter sigende androg 

12.000 kroner. Efter det nye forslag vil der 
blive meget større administrationsudgifter, 

og det kan Cricket ikke udrede, når det 

står alene. Det er muligvis en farbar vej, 

at Sydjylland og Fyn går sammen, mens det 

Øvrige Jylland danner en nordkreds. Lad 

os få et større udvalg for Cricket, det er 

vejen. Taleren �å med megen skepsis på 

tipsmidlerne. Først og sidst vil en cricket

unions etablering kræve så mange penge, 
at vi ikke kan magte det. Lrs. Knud Nielsen 

mente, at HØrslev Nielsens indlæg gav ud

tryk for klubbernes indstilling til det Øko

nomiske, og det er også rigtigt. På den an

den side åbner en cricket-union et videre 

perspektiv. Taleren havde skrevet et ind

læg i CRICKET og havde ventet en diskus

sion i bladet, men den udeblev. Det er for

kert, at cricketredaktØren taler om jyder
nes sabotage. Vi ser på Økonomien som et 

af argumenterne. Når de stipulerede penge 

er opbrugt om 5-6 år, kommer hele cricket

spillet ud på det store dyb. Det er en som

mersport på ca. 3 måneder, som knapt kan 

bære Økonomien i dag, endsige med et end

nu større administrativt område i en cricket

union. - Vi siger derfor ikke blankt nej, 
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men må sikre os en bagdør. Vi Ønsker i År

hus Boldklub, at vi bliver stående i JBU og 

betaler vort kontingent her og må altså og

så betale et kontingent i den eventuelle 

cricket-union. Bagdøren er altså, at vi kan 

vende tilbage til vor oprindelse, hvis 

cricket-unionen må stoppe op. Formanden 
udtalte, at JBU ved deltagelsen i en even

tuel cricket-union vil stille et belØb på kr. 

5000 til rådighed. V i vil vær� med til alt, 
der kan gavne og fremme cricket. Han ville

være med til stadig at ,søge cricketspillet be

varet i JBU, og han henstillede, at klubber

ne tilt råd te cricket-unionen. P. Friis: DBU's

sammensætning er således, at Cricket synes 

negativt. Der er ikke i DBU ildhu nok til, 

at vi kan vente stor støtte. Derfor var han 

gået med til at anbefale cricket-unionen. 

Det må vel erindr:es, at cricket-unionen ind
går i DIF som en organisation med repræ
sentanter og tilskud i lighed med de andre 
forbund. 

Dirigenten havde på fornemmelsen, at

der ikke havde været fremsat noget kon

kret forslag om et udvidet cricketudvalg for 

hele Danmark, hvilket udvalg efter hans 

mening ville være bedre end en ny union. 

Henry Petersen: V1i har ikke tænkt på at

aflive Cricket, men der har ikke værc,t en

thusiasme nok i det hidtidige arhej de i 

DBU, og derfor skal cricket-unionen opret

tes af og for de mange, der har hjertets 

kærlighed til spillet. Forsamlingen her er 

fyldt med Cricket, og I må gå med i arbej

det for cricket-unionen! Hans Andreasen 
fastslog, at man i Jylland var mest stemt 

for at blive ved det bestående. Tipspenge er 

et elastisk begreb, thi deltagelsen er falden
de. De folk, der anstiller en ny cricket-uni

on, må også påtage sig ansvar og arbejde. 
Hørslev Nielsen savnede stadig konkrete

oplysninger om, hvad udvalget i Cricket har 

udvirket ved forhandlingerne med DBU. 

P. Friis replicerede til de forskellige tale

re. I DBU er der kun ringe interesse for 

Cricket, og vi i udvalget kan ikke trænge 

igennem (Det er intet svar!) Ja, men det 

er en kendsgerning. Derfor ætter vi fra 

JBU's bestyrelse en henstilling til klubber

ne om at tiltræde cricket-unionen, fordi 

man her vil få de rette cricketfolk til at 

bringe spillet opad. Kurt Nielsen: Der er

rejst det spØrgsmål, om DBU Ønsker at 

komme af med Cricket. Taleren havde som 

cricketenthusiast rejst spØrgsmålet i DBU 
og fået det svar: Hvorfor kommer du med 

det spØrgsmål, du ved jo godt, hvordan vi 

står! Det var talerens absolutte overbevis

ning, at hvis spørgsmålet falder i dag, kan 

vi ikke regne med DBU's tilskud til det sto

re trænerspØrgsmål. SamhØrigheden mel

lem Cricket og fodbold er ændret gennem 

tiden, og vi må indstille os på at gå udvik

lingens vej. Dirigenten mente ikke, at Friis

havde givet noget argument udover at han 

anbefalede at gå med. Vi kan ikke komme 

bort fra, at den kritik, vi har rejst mod 

cricketudvalget, har været berettiget. Har vi 

sådanne garantier fra JBU, at vi med beret

tigelse kan gå ind i det nye og vende til

bage, hvis det nye ikke går? Niels Madsen: 
I bestyrelsens henstilling er betonet, at hvis 

de øvrige lokalunioner går med, bØr vi jy

der også tiltræde. Men sikkert er det, at I 

må vende tilbage, hvis det ikke går. P. Friis 
udtalte også, at en tilbagevenden skal være 

sikret. G. Rasmussen Ønskede afstemning.

Dirigenten afviste, idet mØdet ikke har veto

ret. Kr. Morild udt,alte, at det faktisk var

fodboldspillet, der dirigerede os. Flere ta

lere Ønskede orienterende afstemning, men 

Hørslev Nielsen gjorde opmærksom på, at

ikke alle klubber var repræsenterede, hvor

for dette ikke ville være rigtigt. Henry Buus 
havde for så vidt ikke noget imod cricket

unionen med det i dag givne forbehold om 

genindtræden i JBU's turnering. N. Søren
sen, Randers: Alt, hvad der fremmer

Cricket, vil vi være med til, også hvis 

cricket-unionen er vej en. Vi ses på søndag! 

Formanden ville gerne høre repræsentan
ternes mening om delingen af den kommen

de turnering ved et fællesskab mellem Syd

jylland og Fyn. Efter en række udtalelser 

fra forskellige repræsentanter, der ikke ret 

ofte tangerede Fyns deltagelse, men en gen
tagelse af 1952-ordningen, overlades det til 

bestyrelsen at lægge cricket-turneningen for 

1953. 

Endelig sluttede formanden af med at 

takke dirigenten og udbringe det traditio

nelle leve for JBU. 
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Til barnedåb i Odense 

Søndag den 15. februar 1953 vil - selv i et 
grundlovsår - blive en historisk dag, thi 
på denne dag mødtes i Odense 31 danske 
cricketklubbers repræsentanter og vedtog 
stiftelsen af Dansk Cricket Forbund. Forin

den drøftelserne tog fat, var lrs. Ernst Pe
tersen, Odense, valgt til dirigent. 

KBU.s formand, Kurt Nielsen, forelagde 
forslaget og gjorde det relativt kort, idet 
det var hans indtryk, at forslaget havde cir
kuleret så længe, at de fleste grupper havde 
haft lejlighed til at gØre sig bekendt med 
det. K. N. konstaterede, at en cricketstatus i 
dag viste en sørgelig stilling, idet kun 42-43 
klubber i dag spiller cricket. Årsagerne her
til angaves at være fØlgende: 1) Spillet ·r 
vanskeligt at forstå. 2) Spillet har ingen 
tradition. 3) Spillet er langtrukkent. 4) Har 
en kort sæson. 5) Spilles ikke i skolerne. 

K. N. gik nærmere ind på disse problemer 
og slog herunder fast, at cricketsporten spil
lermateriialemæssigt set måtte frigøre sig fra 
fodbold, ligesom han pointerede den væ
sentlige forskel mellem sportsopdragelsen i 
England og her; i England har skolerne 
denne opgave, mens det her i landet er 
klubberne, der forestår ungdommens 
sportsopdragelse. 

Som målsætning for det fremtidige arbej
de for cricketsportens fremgang opstillede 
K. N. fØlgende punkter: a) Forbedring af 
spillestandarden. b) Øget propaganda. c) 
Internationalt samarbejde og d) bedre na
tionale turneringer, og lØsningen måtte ef
ter K. N . .s formening ske enten gennem en 
fortsættelse under DBU - men gennemført 
ved et udstrakt selvstyre - eller gennem n 
fuldstændig udskillel,se fra DBU, idet en 
fortsættelse med den nuværende organisa
tionsform var uholdbar. 

Den fØrste af disse fremgangsmåder var 
imidlertid efter K. N.s bestemte opfattelse 
og kendskab til magtfaktorerne inden for 
DBU's ledelse ikke brugbar, og taleren gik 
derfor varmt ind for den fuldstændige ud
skillelse, således som det forelagte udkast 
til vedtægter m. v. er udtryk for. Et selv
stændigt cricketforbund ville få adgang til 
tilskud fra DIP og ville i dåbsgave af DBU 
og lokalunionerne få større kontante til-

skud i en 5-årig periode, således at forbun
det vil få den bedst tænkelige start. Som 
den fØrste taler fik Knud Nielsen fra Arhus 
ordet. Han fastslog, at mange af de jyske 
klubber var imod en adskillel,se, idet man 
nærede alvorlige betænkeligheder for, at de 
Økonomiske kalkulationer kan holde og 
fandt, at man for hovedkulds slap forbin
delsen med unionerne, idet initiativet til 
dannelsen af et selvstændigt forbund lå hos 
netop de folk, der hidtil havde varetaget 
cricketsportens administration indenfor 
unionerne, og at derfor klubberne ikke hav
de været med og havde forsØgt at opnå en 
forbedring inden for den bestående admini
strationsform. Man har ikke gjort nok i for
søg herpå, og taleren efterlyste de stærke 
argumenter, der skal begrunde et så alvor
ligt skridt, som man nu står overfor at skul
le tage. For en isoleret betragtning måtte 
jyderne, der p. t. har relativt gode forhold, 
gå imod, og spØrgsmålet var derfor, om 
man for en helhedsbetragtning fandt for
slaget så godt, at jyderne nødvendigvis måt
te gå med. Taleren havde, siden han i 
cricketbladet for tid tilbage havde oppone
ret mod forslaget, savnet en diskussion om 
problemet og fandt det en misforståelse, 
når man i sidste nummer af bladet havde 
manet til tavshed, »mens retten sidder«. Der 
skulle tværtimod have været startet en al
mindelig meningsudveksling, og taleren var 
ikke utilbøjelig til at mene, at man ikke i 
SBU og KBU havde gjort sig problemerne 
klart. På de jyske klubbers vegne gik taleren 
de1 efter i en lang udredning imod det fore
liggende forslag og angreb herunder stærkt 
det siddende udvalg, der ikke havde magte,t 
sin opgave, ikke havde tilstrækkelig indsigt 
i cricketsporten og havde tiltaget sig en stor 
magt, når det nu - efter at være nedsat 
for at forestå afholdelsen af en Danmarks
turnering - barslede med dette forslag. 

Friis og Henry Petersen havde herefter -
som medlemmer af udvalget - ordet og er
kendte, at deres tid og interesse og vel til-
1'ige mandat i DBU ikke havde tilladt dem 
at gØre yderligere for cricket, og at de der
for nu for at tjene cricketspillets tarv hav
de medvirket til det foreliggende forslag, 
der efter deres opfattelse var det eneste, 
der var at gøre, som '1andet ligger nu. Egon 
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Larsen fm DBU's bestyrelse bekræftede, at 
vanskelighederne inden for DBU var næ
sten uoverstigelige, når der skulle gennem
føres noget inden for cricket. 

En række talere havde derefter ordet, og 
de fleste jyder ytrede, på linie med Knud 

Nielsen, betænkel1ighed ved det foreslåede. 

KBU, SBU og FBU repræsentanterne samt 
Morild fra Fredericia gik varmt ind for 
forslaget, og efter at Knud Nielsen igen hav
de haft ordet for en replik, hvorunder han 

berørte problemet med formandspostens 
besættelse, gik man over til afstemningen, 

der gav til resultat, at forbundet blev ved
taget med 19 stemmer mod 11; een stemme 

var blank. Herning og NykØbing Mors hav
de ved skrivelse og telegram givet tilslut

ning til forbundets dannelse. 
Man gennemgik herefter forslag til ved

tægter, til ordens- og amatØrbestemmelser 
og til turneringsreglement og fik herunder 

en interessant generaldebat om de herhØ
rende problemer. (En nærmere gennem

gang af disse spørgsmål skal ikke foretages 
her). 

Man valgte herefter de personer, der i 
bestyrelse og i de forskellige udvalg skal 
lede forbundet. Følgende blev valgt: 

Bestyrelse: 

Formand: Kurt Nielsen, København. 
Næstformand: Hørslev Nielsen, Århus. 

Kasserer: Leo Clasen, Odense. 

Sekretær: Erik Hyldstrup, København. 

Kredsvalgte medlemmer: 

Henry Nielsen, Hjørring. 
Svend Nielsen, Esbjerg, og 
Rotvitt Pedersen, Roskilde. 

Udtagelseskomite: 

Henry Nielsen, Hjørring. 

Chr. Morild, Fredericia, og 
Henrik W ahl, København. Formanden for 

udvalget vil blive valgt af bestyrelsen. 

U ngdomsudvalg: 

Henry Buus, Ålborg. 

P. E. Larsen, Odense, og 
Erla111d Denckert, København, Formanden 

for udvalget vil blive valgt af bestyrelsen. 

Ordens- og amatørudvalg: 

Palle Christensen, København (formand). 

Knud Nielsen, Aarhus, og 

Niels Jensen, Odense. 
Suppleant: Carlo RyhØj, København. 

Revisorer: 

Torben Andersen, Odense. 
Aage Moth, Kerteminde. 

Hans Andreasen fik afsluttende ordet og 

Ønskede forbundet held og lykke samt ud
bragte et leve for forbundet. 

Hyld. 

Første bestyrelsesmøde 
i det nye forbund afholdtes den 8. marts på for

mandens kontor. Til sidst var samtlige bestyrel

sens medlemmer: Kurt Nielsen ( fol'mand), Hørs

lev Nielsen (næstformand), Leo Cl asen (kasse

rer), Erik Hyldstrup (sekretær) og Svend Niel

sen, Henry Nielsen samt RotvHt Pedersen (kreds

valgte medlemmer) og endelig bladets redaktør. 

Kurt Nielsen bød velkommen og gennemgik 

kort det arbejde, forbundet og bestyrelsen s1kulle 

udføre: arrangement af internationale kampe, 

bedre turneringsordning (snarest mulig dan

marksturnering), trænerkursus m.v. Fo1.1manden 

ønskede medlemmerne velkommen til arbejdet og 

udtalte håbet om fremgang for dansk cricket. 

Under valg af udvalgsformænd foreslog fo1.1man

den Rotvitt Pedersen, Roskilde, som formand for 

U. K., hvilket vedtoges uden diskussion. Endvi

dere foreslog formanden Hyldstrup som formand 

for ungdomsudvalget, bl.a. under henvisning bil 

det store arbejde, Hyldstrup havde udført - og 

udfører - i AB og hans nære samarbejde med 

Denckert i ungdomsspørgsmålet. Efter nogle be

mærkninger bl.a. fra Henry Nielsen, vedtoges 

dette ligeledes eenstemmigt. Med hensyn til 

trænerudvalget foreslog Kurt Nielsen, at han for 

kontinuitetens skyld foreløbig valgtes til formand, 

og at man prøvede 3'l finde egn,ede medlemmer 

til udvalget. Man enedes om at opfordre Hans An

dreasen til at tiltræde udvalget som Jyllands re

præsentant samt at forespørge Erik Møller, Sla

gelse, om han kunne tænke sig at tiltræde udval

get. Endvidere drøftede man muligheden af at 

forlægge dette års trænerkursus til Sønderborg i 
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stedet for Vejle. Der var glimrende f,oJ'hold, rekvi

sitter - der endnu aldrig havde været ,i brug -

og det kunne måske også give stødet til dannelsen 

af den første sønderjyske cricketklub. Man ene

des om at tage sagen op ,til overvejelse. Med hen

syn til lo�fortol-kningsrndvalg drøftede man, om 

der var nogen anledning til at oprette et sådant 

straks. Kurt Nielsen mente, at Jacque'S Hermann, 

når han besøgte trænerkursus'et i Jylland, kunne 

tage et par jyske byer på vejen og holde foredrag 

om lovenes fortolkning, og man var eni,ge om, at 

der måtte gøres en indsats for at forbedre dom

mernes kvalitet og antal. 

Til propagandaudvalget foreslog redaktøren 

Jens Jensen og Palle Bloch-Jørgensen fra Ringens 

bestyrdse, idet han hævdede, at flere af Ringens 

bestyrelsesmedlemmer var indstillet på at gøre 

en indsats for Cricket under fonbundets auspicier. 

Dette toges til efterretning. 

Under pun,ktet: Forholdet li! Dansk Cricket 

Ring gjorde redaktøren opmærksom på, at Rin

gens bestyrelse sikkert ville modsætte sig at op

løse foreningen omgående og men1te iøvrigt, at 

det ikke ville betyde noget for forbundets arbej

de, om Ringen skulle bestå til 31. december. Kurt 

Nielsen udtalte, at han oprindelig havde tænkt 

sig, at Ringen skulle opløses straks, men han ville 

iikke insi-stere derpå, og efter nogle udtalelser fra 

andre af bestyrelsens medlemmer enedes man 

om at stille Ringens bestyrelse fuldkommen frit 

uden nogen udtalelse om, hvornår man havde 

tænkt sig Ringens opløsning ivænksat. 

Med hensyn til Dansk Cricket Fond gjorde red

aktøren opmæl'ksom på, at fondets bestyrelse hav

de et ansvar over for bidrag�derne, der havde 

betalt deres bidrag under andre forudsætninger 

end de nuværende, og at det var Ringens besty

relses opfattelse, at de gældende vedtægter ikke 

måtte ændres, og at man derfor agtede at søge 

kgl. konfirmation, således at fondets formue sta

dig ville bestå som et selvstærndigt aktiv, ligesom 

de ,deraf flydende indtægter skulle anvendes se

parat uden at sammenblandes med forbundets 

midler. Dette tog bestyrelsen til efterretning. 

Hvad endelig bladet angår, gjorde redaktøren 

opmæl'ksom på, at hans tid desværre blev mere 

og mere knap på grund af hans stadig større ar

bej,de i forretningen, og at han derfor gerne så, at 

bestyrelsen så sig om efter en afløser. Efter 

nogle bemærkninger fra flere af bestyrelsens med

lemmer enedes man om at søge en redaktionsse

kretær, som kunne aflaste redaktøren i hans ar

bejde, især hvad angår resultatlistens udarbej

delse og staH-stiken, og der blev i denne forbin

delse nævnt, at Torben Jensen, Schneekloth, mu

ligvis ville kunne overtales til at overtage dette 

hverv. Redaktøren fremhævede dog, at man ikke 

skulle regne med, at han ville fortsætte, selv med 

en sådan hjælp, men at han selvfølgelig ik1ke ville 

stille bestyrel-sen over for en tvangssituation. -

Med hensyn til bladets økonomi drøftedes ind

gående muligheden af at optage støtte-annoncer 

i bladet. Redaktøren nævnede de forgæves for

søg, der var gjort herpå, men formanden mente, 

at man måtte kunne interessere ads1kinige og må

ske endog derigennem få dækket den langt over

vejende del af bladets fremstillingsomkostninger. 

Der var enighed herom, ligesom der var enigihed 

om også fremtidig at udsernde bladet som fo!'bun

dets officielle organ - fra 1. januar - 10 gange 

årlig, idet man udelod månederne november og 

februar. Cla'Sen henstillede, at man fjernede an

noncerne fra forsiden, hvilket der var overvejen

de stemning for, ligesom man var enige om at 

placere nye annoncer forneden på tekstsiderne, 

således at de abonnenter, der ønskede det, kunne 

skære nederste stykke fra ved eventuel indbin

ding af bladet. 

Endelig drøftede man forskellige interne besty

relsesanliggender som fastsættelse af forretnings

gang for -bestyrelse og udvalg, fo!'holdet til DBU 

og DIF samt sportslige arrangementer. Turnerings

reglementsforslaget forelå i udkast, og redaktøren 

knyttede nogle personJ.ige 'betragtninger hertil, 

idet han også henvi'Ste til sin artikel i sidste num

mer af bladet. Fo!'manden anmodede medlemmer

ne om at gennemgå forslaget og gøre deres be

mærkninger hertil, således at man i god tid kun

ne have bestyrelsens forslag klart til næste års 

repræsentants-kabsmøde. 

0. B.

afholder ordinær generalfor.sa,mling fredag 

den 10. april 1953 kl. 19,30 i restaurant Os
kar Davidsens selskabslokaler med fØl
gende 

DAGSORDEN: 

1) Valg af dirigent

2) formanden aflægger beretning

3) kassereren aflægger regnskabet

4) Dansk Cricket Fond's regnskab
-aflægge•s

5) valg af bestyrelse

6) valg af revisorer

7) eventuelt.
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CRICKETBATS-

til Juniores og Drenge 

fineste Kvalitet 

ET MINDRE PARTI I FINE LÆDER- JUNIOR- OG DRENGEB0LDE 

Vægt fra 115 til 135 gram. 
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c. 689 MIDT PAA AMAGERTORV c. 14758
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