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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, og Alex Olsen GS (generalsekretær) 
Referent: Alex Olsen 
 

Emne Formanden siden sidst. Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

• Deltaget i DIF’s dialog møde 18/12 

• Deltaget i formandsmøde i Herning – diverse emner gennemgået og referat og mail 
sendt rundt 

• Dialog om compliance med ICC mm. delvis gennemgået d. 19/1 seminar 

• Gennemgang af regnskab og klargøring af materiale til rep-møde m.m. 

• ICC udvikler Global Cricket Strategy, sammen med McKinsey og har sendt 
spørgeskema ud. 

Kommende møder: 

• 1-1 telefon møder med alle i bestyrelsen januar om status og feedback 

• Seminar 3 – Studietur til Lausanne  

• Lausanne, d. 4. – 6. februar 2020  

• Seminar 4 – Sports Policy and Personal Branding  

• København, d. 19 – 20 marts 2020  

• Seminar 5 – Public Speeches & lobbying campaigns  

• Stockholm, d. 3. – 5. juni 2020 
 

Emne Generalsekretæren siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse /  
beslutning 

Spilcricket.dk 
Vi har afslutte den første kampagne på FB. Der har været fin interesse, MEN desværre 
meget begrænset support fra klubbernes side. Der har været meget få delinger på 
klubbernes egne SoMe platforme. Det er tydeligvis et punkt vi vil bære med os i den 
fremtidige dialog med klubberne. Hvis vi skal gøre sporten synlig og specifikt 
spilcricket.dk anvendt, så skal vi have klubberne med til at være udbrede budskabet.  
Vi opnået et besøgstal på ca. 300 over to måneder på spilcricket.dk. Til sammenligning 
har vi ca. 2000 besøgende om måneden på cricket.dk. Langt største delen kommer 
direkte fra Facebook, herefter twitter og sidst nogle som går direkte ind på siden. Det 
betyder, at det efter alt at dømme, er vores markedsføring på Sociale Medier, som har 
ledt de fleste af vores brugere over på spilcricket.dk, det viser også nødvendigheden af 
at så mange som muligt dele budskabet om siden, på deres egne sociale medier 
(primært FB). 
Det har været svært at opsætte mål for antal besøgende, da vi ikke har kunne etablere 
et sammenligningsgrundlag, men det må være målet, at få et besøgstal på over 300 om 
måneden, fremadrettet.  
Den bliver besøgt 50/50 af brugere på computer kontra mobil, hvilket ikke er 
overraskende, en udvikling vi også kan se på cricket.dk. Ligeledes kan vi se at vores 
besøgende er primært fra DK, heller ikke overraskende. 
Produktet er blevet meget positivt modtaget og omtalt. Se på dette link anmeldelsen i 
folkeskolen.dk der potentielt rammer alle skolelærer og skoleledere: : 
https://www.folkeskolen.dk/1547743/cricket-er-et-fantastisk-spil-med-fokus-paa-etik-og-
faellesskabet 
H.E.S og tour de vest. 
Siden seneste opdatering i december 2019 har der været møder med Viborg og 
Aarhus. 
Mødet med Aarhus var meget positivt. Der er et grundlæggende positivt mindset og en 
tydeligere ambition omkring ungdom.  
Set i lyset af potentialet i Aarhus og deres signaleret interesse, vil vi afdække 
muligheden for at finde de nødvendige resurser og løsninger. 

https://www.folkeskolen.dk/1547743/cricket-er-et-fantastisk-spil-med-fokus-paa-etik-og-faellesskabet
https://www.folkeskolen.dk/1547743/cricket-er-et-fantastisk-spil-med-fokus-paa-etik-og-faellesskabet
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Nyk. M. har godt gang i unge, og vi har næste møde med dem den 21. februar. Her skal 
vi bla. drøfte ”sommercamp” i Nyk. M i uge 27. 
Den 22. februar har vi vores LP-træf i Herning hvor vi forventer deltagelse af: Herning, 
Esbjerg, Husum, Kolding, Ikast-Brande, Nyk. M.     
DCF-kursus. 
Kurset blev afholdt lørdag den 18/1. Vores egen oplevelse var at det forløb rigtigt godt. 
Alt materialet var klar, formidlingen god og det valgte indhold relevant. 
Vi læser selv resultatet som meget positivt. SurveyMonky 
Vi planlægger at vi hurtigst muligt afholder kurset i vest. Opfølgningen er nu at vi skal 
være aktive på FB gruppen. Ligeledes vil vi invitere os selv på besøg i klubberne for at 
involvere os selv i deres trænergerning. 
ECL. 
Lars Hedegaard bliver igen i år vores dommer bidrag. 
Skotland er nu med og det er med til at øge den spillemæssige kvalitet. Vores nordiske 
venner, Sverige, Norge og Finland er sammen med Belgien nye medlemmer i klubben 
ICC, T20 herre. 
”Men’s T20 World Cup Europe Qualifier C” hvor vi deltager, afholdes i Belgien fra 
mandag den 8. juni til onsdag den 17. juni. Følgende lande er med i denne pulje:  
Denmark, France, Germany, Guernsey, Isle of Man, Italy, Norway, Sweden. Vinder vi 
puljen i Belgien, er der finale på Jersey fra den 11. september til den 21. september. 
Her er Jersey allerede kvalificeret og de øvrige 3 deltagere er vinderne af de 3 puljer, 
hvor vi som sagt er med i pulje C. Fra den Europæiske finale på Jersey går 2 hold videre. 
Bla. derfor spilles der alle mod alle 2 gange.  
U19 værtsskab 2020 
Efter yderligere dialog med Esther og til rettelser i budgettet ser det meget ud som om 
vi lander arrangementet i Danmark. Vi er blevet lovet en afklaring primo februar. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Godkendt med mindre justering.  
 

 

Emne Opgaveoversigt Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Oversigten gennemgået og opdateret. 

 

Emne Økonomi & budget Proces Debat og beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Regnskabet blev kort gennemgået. Regnskabet for 2019 er godkendt af ICC ligesom vores 
budget for 2020 er godkendt. 
GS har haft et opfølgende telefonmøde med Michael hvor yderligere uddybning blev 
givet. ICC har noteret sig, at vi fortsat anvender midler til at trykke Årsskrift og ”den 
grønne” de opfordrede til at vi gjorde os nogle overvejelser omkring at gøre disse 
produkter digitale  
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Emne Emner vedr. rep-mødet den 15. marts. Proces Refleksion og debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Beretningen 
Der var en drøftelse vedr. beretningen. UB præsenterede overskrifterne fra sidste år:  

• Udvikling i DCF 

• Igangværende arbejde & Ny strategi proces 

• Landsholdet 2019/2020 

• Turneringen i år 

• ECL & DCF’s T20 turnering 

• Dommergerningen og baneforhold 

• ICC & DIF 

• Fokus på dame cricket 

• Ungdomshold 

• Frivillige & arbejdsglæde 

• Øget fokus på SoMe & nyhedsbreve 
Der sigtes mod tilsvarende opbygning i 2020 Indholdet skal både være et tilbageblik og 
noget om fremadrettede aktiviteter. 
I beretningen vil den vakante post i bestyrelsen blive nævnt. (hvis ikke en egnet kandidat 
er fundet inden da) UB vil rundsende beretningen i god tid inden rep-mødet til 
bemærkninger og rettelser. 
Valg. 
JDM og CP er på valg for en toårig periode. Begge foreslås genvalg. 
Vakant plads er på valg for en toårig periode. (ingen kandidat pt.) 
Til A&O er Niels Bagh på valg for en 3årig periode. Niels modtager genvalg 
Suppleant til A&O: Jørn Beir modtager genvalg. 
Interne revisorer: Anders Rex og Søren Klausen modtager genvalg. 
Turneringsreglementet. 
Diverse ændringer og forslag blev gennemgået. Mindre forklaringer og justeringer blev 
aftale. 
Æresmedlemmer.  
Flere kandidater blev drøftet og det blev besluttet at GS udarbejder et notat til 
beslutning på næste b-møde. 
Øvrige hædringer. 
FIB Ungdomspokalen efter indstilling fra GS 
Årets spiller efter indstilling fra landstræneren 
Spillerpas. (navnet fra forslag fra Glostrup/AB 2019) 
GS gennemgik sine notater vedr. mulige løsninger. Der er tilgængelige løsninger, men der 
er fortsat for mange ubekendte og ikke mindst er bestyrelsen ikke overbevist om 
nødvendigheden og om vores klubber kan håndtere et sådant system pt. Bestyrelsen vil 
ikke pt. fremføre forslag til rep-mødet 2020.  

 

Emne Status på turneringen Proces Orientering og debat 

 Som en udløber af at ICC nu har offentliggjort datoerne for T20 qualifier, er 
turneringsudvalget ved at justere i programmet. 
Programmet for de øvrige rækker følger snarest.  
Det er fortsat en udfordring at få klubberne til at overholde svar frister på tilmeldinger. 
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Emne Eventuelt Proces Debat 

SH SB havde udsendt et forslag til en ”målliste for 2020”. Der var tilslutning til ideen og det 
aftaltes at alle giver input hurtigst muligt. 

 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

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

• 15/3 Rep-møde 2020 i Odense 

• ??/? Nyvalgte bestyrelse mødes 

• 20/4 B-møde inkl. Q1 resultat 

•  
Andet 

• 23/2 Inde-DM for juniorer i Schneekloth Hallen 

• 21/3 Inde-DM for Dr. Og Lp. I Ishøj 

• 4/4 DCF trænerkursus i Herning Hus 9.45 - 17.00 

*Tilføjes opgavelisten 
 


