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Sted: Idrættens Hus, Brøndby 
Deltagere: Umair Butt UB – John Møller JDM – Shargiil Bashir SB – Carsten Pedersen CP (via. telefon) - Mikkel 
Grøn MG (første ½ time), og Alex Olsen GS (generalsekretær). Jørgen Holmen (gæst) 
Referent: Alex Olsen 

Emne Velkomst ved UB og godkendelse af regnskab for 2018 Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Regnskabet fremlagt og underskrevet af UB – JDM – MG – SB. CP underskriver når han 
kommer til rep-mødet. 

 

Emne Justeringer til turneringsreglement Proces Debat og godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

JDM gennemgik diverse justeringer til turneringsreglementet. 
Eneste ændring i forhold til fremsendte materiale var en justering i forhold til Lov 42: Der 
tilføjes: ”7) Hvis det er en forsætlig Niveau 4-overtrædelse af type 2 (fysisk overgreb) 
eller 3 (voldshandling) jf. § 52.1 bør skal dommerne udvise spilleren for resten af 
kampen. Dommerne kan afvige fra en udvisning, hvis de er i tvivl om hændelsen er 
forsætlig.  
§25.1.3 kapitel 2: T20-Turneringen ændres ikke som drøftet. 

 

Emne Ændring af varsling Proces Debat og godkendelse 

Beskrivelse /  
beslutning 

Debat vedr. ændringer omkring af varslinger i forhold til rep-mødet opdateres således vi 
efter rep-mødet har samme varslingsperiode uanset om eventuelle ændringer er vedr. 
lovene, amatør og ordensreglementet eller turneringsreglementet. 

 

Emne Kontingentrestancer  Proces Debat og godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Der var oplæg til drøftelse om bestyrelsen skulle foreslå en ændring af §11 i 
ordensbestemmelserne. 
§ 11. En klub, der udelukker et medlem, skal omgående give forbundet besked herom. Et 
medlem, der ikke har betalt sit kontingent, men ikke andre gældsposter, til sin tidligere 
klub eller klubber, kan på opfordring af den klub, der har et kontingenttilgodehavende, 
udelukkes fra forbundets turneringer. Det samme gælder ved udelukkelse på grund af 
usømmelig adfærd. Forbundet kan dog kun udelukke en spiller på grund af en 
kontingentrestance, der ikke overstiger det senest foregående års samlede kontingent. 
Bestyrelsen besluttede ikke at ændre antallet af år, hvor restance kunne betyde 
udelukkelse. Klubberne bør sikre at skyldige restancer inddrives rettidigt og have tydelige 
procedure for kontingentbetaling. Ligeledes opfordres klubberne til ikke at sætte spillere 
der er i restance på holdkortet. 

 

Emne  Ændring af vores amatørbestemmelser Proces Debat og godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Bestyrelsen havde på seneste bestyrelsesmøde valgt, hvilken version der skal forelægges 
rep-mødet den 10. marts. GS fremlagde forslag for bestyrelsen. Bestyrelsen gav JDM i 
opdrag at sammenflette disse tilføjelser med de tidligere godkendte ændringer til A&O-
reglementet. 

 

Emne Vedr. ungdomshold for klubber i elite & 1. division Proces Debat og beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

I kølvandet på det strandede forslag ved rep-mødet i 2018, har bestyrelsen overvejet 
flere muligheder omkring §25.5 og §25.5.1. 
Bestyrelsen anser disse paragraffer som den bedste løsning pt. Desværre er det ligeledes 
nogle rigtigt dilemmaparagraffer, hvortil vi ikke pt. har en bedre løsning. 
Bestyrelsen besluttede at afsætte 100.000kr. til en pulje der skal understøtte initiativer 
omkring ungdom. Detaljerne omkring puljen findes i separat dokument, der 
offentliggøres i forbindelse med rep-mødet den 10. marts 2019 

 

Emne Valg til bestyrelsen Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Valg til bestyrelsen: Umair Butt, Shargiil Bashir og Mikkel Grøn alle for to år. Alle er villige 
til genvalg. 
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Vakant plads som afløser for Peer Jensen skal vælges en for 1. år. Bestyrelsen afventer 
den rigtige kandidat og foreslår derfor at posten ikke nødvendigvis besættes på rep-
mødet. 

 

Emne Vakant plads i A&O Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Med Folmer Christiansens død, skal der findes en ny kandidat til A&O 
Den nye kandidat Imran Boota har accepteret at blive valgt for 3. år til rep-mødet. 
Suppleant Jørn Beir forslås til genvalg 

 

Emne Øvrige valg, kontingent mv. Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Intern revision foreslås genvalgt 
Efter oplæg fra JDB, besluttede at fremlægge en mindre justering til rep-mødet 
Bestyrelsen tiltrådte en lille stigning i kontingent mv. for 2019. 

 

Emne Punkter mv. til b-møde 20-01-2019 Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Hædringer til rep-mødet:  
- Thomas Provis Pokalen (årets spiller), Hamid Shah, Svanholm 
- F.I.B.’s Ungdomslederpris. Rasmus Kofod, Glostrup 
- Æresmedlemmer. Ingen 
- Fair Play-Pokalen (afgøres via afstemning),  

 

Emne Forslag fra AB/Glostrup vedr. spiller pas Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Bestyrelsen havde en kort drøftelse omkring forslag fra AB/Glostrup vedr. spillerpas. 
Bestyrelsen forventer at klubberne motiverer forslaget yderligere på rep-mødet. 
Bestyrelsen har ikke taget stilling til om kan støtte dette forslag. 
GS blev bedt om at undersøge, hvorledes andre forbund håndtere denne type processer 
og hvilke udfordringer det evt. er. Positive og negative vinkler. 

 

Emne Nyt siden sidst: Formanden Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

• The International Cricket Council today announced Manu Sawhney has been appointed 
as its new Chief Executive Officer. Sawhney, the former CEO of Singapore Sports Hub 
and Managing Director of ESPN Star Sports, will join the organization next month 
before formally taking over the reins from David Richardson in July following the ICC 
Men’s Cricket World Cup. 

• Involveret i planlægning af landsholdsturen til Pakistan og arrangering af forlænget 
ophold til Anique/Hamid 

• Dialog med en tidligere cricket spiller, som i dag arbejder med fundraising og 
forstærkning af foreningskulturen og jagten efter frivillige – har aftalt møde med Alex. 
D. 21/2 på kontoret. 

• Modtaget oplæg fra DIF vedr. valg til DIF-bestyrelsen (27/1) 

• Updated List of Approved/Disapproved Events fra ICC, ECL er blevet godkendt af 
Spanien og afventer ICC 

 

Emne Nyt siden sidst; Generalsekretæren Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• ECL kører derudaf. Udover diverse opslag på LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram, 
så er der dialog omkring diverse praktiske forhold med ECL/Svanholm. Som 
organisation er vi involveret i at levere en dommer og en skriver. Skriver tjansen er pt. 
løst med Svanholm og en dommer kandidat er under bearbejdning i samarbejde med 
Jesper Jensen. ECL skal have en lokal ”rapporter” hvorfor jeg har anbefalet Paul 
Johnsson (vores Twitter mand.) 

• ICC og dommer evalueringer mv. har drillet en del. Vi har ved flere lejligheder efterlyst 
disse evalueringer fra ICC-arrangementer i sommerens løb hvor vi har leveret 
dommere. Vi føler ikke at ICC har gode processer og håndtering omkring dommere. 
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• Emnet ”Baneforhold, græslængder mm – banernes tilstand generelt” fra dialogmødet 
er på vores dagsorden og vi arbejder med at lave en guideline til klubber og dommere. 
Om nogle af disse anbefalinger kan/skal medføre ændringer i turneringsreglementet 
må besluttes senere. 

• PT. er vi inde i nogle sonderinger omkring vores aftale med KlubModul. PT anvender vi 
kun meget få af de funktionaliteter der er i pakken. Vi kikker derfor på alternativer der 
løser de funktioner bedre og billigere. (kalender på hjemmeside og kontaktinfo til 
klubber). I samme proces overvejes en ekstra funktionalitet til vores hjemmeside, der 
vil betyde vi kan levere bedre information til klubberne i form af et ”nyhedsbrevmodul. 
Alt sammen til mindre penge end det klubmodul tilbyder. 

• Dommertøj er efter en længere proces valgt og bestilles snarest. Jesper Jensen har fået 
lov til at drive denne proces, og vi har sikret at vi kan få suppleret op med ekstra tøj, 
således vi ikke ender med et ukurant lager om nogle år. Kvaliteten er i top og vi holder 
os på budgettet. Det store restlager vi har i kælderen fra vores nuværende kollektion, 
ryger ud. 

• Dommermøde er planlagt til lørdag den 13. april. De endelige detaljer omkring indhold 
er ikke fastlagt endnu. 

• Det overvejes at afholde et dommerkursus i marts måned. 

• Jeremy har været udlånt en søndag til det Norske Cricket Forbund. Inspiration til deres 
elitespillere. Alt betalt af NCF og JB fik extra indsigt i hvad de har fokus på. 

• NLP i Norge er endnu ikke fastlagt. Delvist har de problemer med at få adgang til bane 
og ligeledes er processen med det Norske Cricket Forbund ikke afsluttet. Der er 
tilsyneladende lidt udfordringer omkring diverse dokumentation. 

• Finland har ønsket at komme til DK i sommer og spille T20 kampe mod os. Vi har aftalt 
4 kampe i alt i dagene 12 – 14/7 på græs. Kampene vil tælle i det nye T20i ranking 
system. 

• ICC afholder løbende webinar. Senest var omkring High-Performance hvor vi (JB og jeg) 
levere et indlæg omkring kultur i et HP set-up set med vores briller. 

• Turneringen er lagt for de landsdækkende rækker, og der har kun været få justerings 
ønsker fra klubberne. De øvrige rækker forventes færdige inden 1. marts. 

• SurveyMonky omkring landsholdet er gennemført og slut rapporten er på trapperne. 
 

Emne Eventuelt Proces Beslutning 

SH • Det blev aftalt, at GS og CP på næste bestyrelsesmøde fremlægges planer samt strategi 
for vores Elite arbejde. I mellemtiden får bestyrelsen før Rep. mødet en skriftlig 
opdatering på igangværende Elite aktiviteter” 

 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 26/2 Reserveret til opfølgning til på eventuelle forslag fra klubberne til rep-mødet. 

• 10/3 Rep-møde 

• 19/3 B-møde, opfølgning efter rep-møde – godkendelse af forretningsorden (udsendes 
i god tid inden mødet) - elite set-up – økonomi.  

• 28/5 B-møde 

• 21/8 B-møde, afslutning på turneringen, medaljer mv. emner til dialogmøde – 
økonomi. 

• 1/10 B-møde 

• 27/10 Dialogmøde med klubberne 

• 17/12 B-møde, økonomi 
2020  

• 14/1-2019 

• 18/2 B-møde 

• 25/2 Sidste tlf. møde inden rep-mødet 

• 15/3 Rep-møde 2020 
 


