
Bestyrelsesmøde 25. februar 2020                                                         

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 

• Oplæg til rammerne for den vakante post i bestyrelsen 

• Deltaget i DIF’s valgmøde d. 28/1 on kommende kandidater til DIF’s bestyrelse-
referat sendt rundt til bestyrelsen. 

• Deltaget forberedelse møde med de danske deltager til det kommende seminar i 
Lausanne.  

• Dialog møde 3/2 med DIF’s bestyrelsesmedlem Frans Hammer. 

• Dialog med ICC om kontakter hos IOC – om muligt møde. 

• Andrew Wright den nye ansvarlige fra ICC Europa havde bedt om at møde d. 25/2 
den har vi udskudt til senere pga. af bestyrelsesmødet, hvor tiden ikke kunne bruges 
til introduktioner. 

• Sponsoraftale med Ihsan for 2020 om udstyr til tre spillere 

• Deltaget i NILE Seminar 3 – Studietur til Lausanne til IOC, Lausanne, d. 4. – 6. februar 
2020  

• løbende dialog med Fredensborg CC (til miniput stævner) – de kommer med ny 
energi – Generel positiv oplevelse til de seneste afholdte mini-put stævner at se 6 
hold deltage i Albertslund og 9 hold i Glostrup.  

• Ferie ramt fra 15/2-22/2 

• Gennemgang af høringsforslag til DIF kommende politiske program (sendt ud separat 
mail) 

• Løbende dialog om ICC vedr. Compliance – samtaler med Tony (Skotland) og Andrew 
(Finland) Bliver vendt til ICC mødet som forventes, afholdt d. 27-29. marts 

• Deltaget til Jønssons 80 års reception 
Kommende møder: 

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

• Nyt møde med Frans Hammer d. 25/2 inden bestyrelsesmødet 

• Rep-møde DCF 15/3 

• 31/3 –valgmøde I DIF-regi op til årsmødet 

• Seminar 4 – Sports Policy and Personal Branding - København, d. 19 – 20 marts 2020  

• 21/4 - Valg møde I DIF regi op til årsmødet 

• Årsmøde i DIF primo maj 

• 11. maj: Dialogmøde - Præsentation af støtte struktur evalueringsresultater - 
drøftelse og forslag til evt. justeringsområder. 

• Seminar 5 – Public Speeches & lobbying campaigns - Stockholm, d. 3. – 5. juni 2020 

• 25. juni: Dialogmøde - Mundtlig dialog med specialforbund om høringsudkastet om 
støttestruktur. 

• ICC Annual Conference 2020 scheduled to be held in Cape Town from 16 to 19 July. 

• 1. oktober: budget møde 
 

Emne Generalsekretæren siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse /  
beslutning 

Spilcricket.dk 
Vi fortsætter kampagnen med at udbrede kendskabet og interessen for produktet. 
Mindre justeringer til hjemmesiden vil foregå løbende efter feedback og spørgsmål fra 
brugere. Vi deltager med en stand på skolemessen onsdag den 22. og torsdag den 23. 
april 2020 i Musikhuset & Aarhus Congress Center. https://www.skolemessen.dk/ 
Vi forventer at Aarhus og Skanderborg stiller op således de kan vise flaget og lære af 
lærernes behov og synspunkter. 
H.E.S og tour de vest. 
Siden seneste opdatering i januar 2010 har der været møder med Aarhus igen og 
Nykøbing M. Opfølgende møder med Esbjerg og Herning er aftalt. 

https://www.skolemessen.dk/
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Vi arbejder vi med Skanderborg omkring et projekt hvor de ”ansætter” en studerende 
fra Aarhus universitet (fra kandidatuddannelsen i idræt) til at køre et flerårigt forløb i 
Skanderborg omkring rekruttering mv. Her er udfordringen bl.a. om Skanderborg er 
villige til at kaste økonomien i projektet. Samme model kan være gangbar i Aarhus 
Cricket Club.  
 
Vi har sammen med Skanderborg og Aarhus, sagt ja til en person fra uddannelsen, der i 
et praktikforløb på 10 uger kan teste modellen af og være med til at sætte bevægelse i 
tingene. Forløbet er uden omkostninger for klubberne. De udgifter det vil være 
omhandler transport og mulige diverse omkostninger.  
 
Når det gælder Viborg, går det mere trægt.  
 
Nyk. M. har vi nu aftalt de grundlæggende rammer for når det gælder sommerlejr i uge 
27. Det tegner meget positivt og vi håber på 20-30 deltagere i aldersgruppen 12 – 14 år. 
 
Den 22. februar gennemførte vi vores LP-træf i Herning hvor vi havde deltagelse af: 
Herning, Esbjerg, Husum, Ikast-Brande, Nyk. M. og en skole fra Odense hvor der er en 
meget cricket interesseret skolelærer. Denne skole har kørt et forløb sammen med 
Kerteminde og Frederik. 
DCF-kursus. 
Vi har allerede nu indbudt til træner kursus level 1, i vest (Herning den 4. april) 
Derudover har vi sat en dato for Level 2. til den 21/22 november 2020. Indhold mv. er 
endnu ikke designet, med en dato sat, har vi dermed sat os selv et mål der skal holdes. 
Dommerkursus er fastsat og indbydelse udsendt. https://cricket.dk/dommerkursus-i-
vest/ 
Indendørsturneringen. 
Der har været en justering i programmet for junior i øst da Svanholm har 3 spillere med i 
Perth/Malaysia. 
 
Der har været en kedelig episode omkring en turneringsdag i Albertslund. Albertslund 
har selv kørt dialogen med Svanholm og KB. Helt præcist hvor den er landet er pt. 
ukendt for os. Vi har ikke været direkte involveret, men som det forlyder, så har der som 
en udløber af sagen betydet, at 2 Albertslund juniorer er stoppet med at spille, og 
Albertslund har desværre måtte trække deres juniorhold udendørs. 
DIF. 
Carsten og jeg har haft et møde med Martin Bro, (afløseren for Torben) det var et 
uformelt møde hvor vi præsenterede spilcricket.dk og vores foreløbige erfaringer og de 
umiddelbare planer. Ligeledes havde vi en drøftelse omkring vores træner kursus. 
ECL. 
Nu er der også irske og engelske hold med. Så det tegner til at det nu bliver et ægte 
”Champinons leauge” projekt. 
Det svenske hold Lund, har anmeldt 2 spillere fra Danmark.  
ECL har forespurgt om vores holdning. Jeg har meddelt at jeg ikke ser grunde til de ikke 
skulle deltage for Lund. SB mener at det er en udfordring at spiller fra den danske liga 
deltager i ECL fremfor den danske turnering som ikke var meningen med ECL og delvis 
den problematik som der var ifm. Den norske T20 turnering. DCF burde overveje om vi 
kan forhindre dette og som minimum bør vi tage en snak med ECL, for at få en politik der 
imødegår udfordringen omkring ”affolke” den danske turnering fremadrettet. GS tager 
denne drøftelse videre med ECL. 
ICC, T20 herre. 
Som meddelt i tidligere mail kender vi nu datoerne tor ICC T20 i 2020. 
Turneringsudvalget vil komme med et forslag til en plan B, hvis vi kvalificerer os til Men’s 
T20 World Cup Europe Final at Jersey, Dates: Arrive 11th september – Depart 21st 
september. 

https://cricket.dk/dommerkursus-i-vest/
https://cricket.dk/dommerkursus-i-vest/
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ICC. 
Vi har haft er 3 timer langt webmøde med Esther om: ENTRY LEVEL PROGRAMME - 
TRAINING AND EDUCATION FRAMEWORK (ELP) 
ELP er ICC´s produkt til skoler, hvor de kommer på bagkant af vores spilcricket.dk. ICC er 
bekendt med at vi selv har et produkt og vi har lovet dem at vi kommer til at anvende 
deres produkt, der hvor det giver mening for os.  
Deres training and education framework er endnu ikke færdigt. De er bekendt med, at vi 
i 2020 kører vores egen program (træner kursus og dommerkursus). Når vi ser deres 
færdige produkt, må vi så overveje hvorledes vi opererer i 2021. 
Vi forventer besøg af Ed´s afløser i marts/april: Andrew Wright 
Elite 
Pt. er der hovedfokus på forberedelserne til Perth og Malaysia. Alle visa til Malaysia er 
på plads. Der udestår stadig et par stykker til Perth. 
U19 forberedelserne pågår løbende. Den sædvanlige sommer samling over 2 dage har vi 
lagt i Herning i år. Vi planlægger et forældremøde med truppens forældre i starten af 
april når Jeremy og Frederik er retur fra Malaysia. 
U19 værtsskab 2020 
Vi har nu fået meddelt at værtskabet er landet hos os. Klubberne har fået denne info, 
men da det formelle hos ICC ikke er på plads før i marts, må vi ikke annoncere officielt 
endnu. Interne går processen i gang nu og i den nærmeste fremtid indkaldes klubberne 
til et fælles møde, hvor de kan få mere info i relation til deres opgave og rammer. 
Kørsel er aftalt med https://www.schmidts-turisttrafik.dk/ der gav det mest fleksible 
tilbud. Overnatningerne vil foregå på Scandic i Sydhavnen.  
Frokost klares af klubberne, der har et budget på max kr. 120,00 per person. Klubberne 
får et fee på kr. 6.000 per kamp. For dette skal de levere 2 skrivere og folk til at klargøre 
bane og sikre overdækning i tilfælde af regn mv. Det overordnede værtsskab således alt 
forløber perfekt. Der vil blive yderligere dialog omkring banerne og ikke mindst 
kvaliteten på pitche. (gælder specielt Ishøj og Albertslund). 
Vi har endnu ikke helt overblik over vores leverance omkring frivillige. Men alle ansatte 
er involveret. 
Der blev opfordret til, at vi er aktive med at eventet bliver synligt og om muligt kikke på 
mulige sponsorer. Klubberne opfordres til at gøre deres til dette. SB foreslog at vi 
overvejer at hente ekstern professionel hjælp til afvikling af eventet for at udnytte de 
synergier og værdi der måtte være.  
Esbjerg, 
Vi har været involveret i Esbjergs kamp for at blive på deres nuværende bane. Planerne 
for en flytning er opgivet for nærværende og Esbjerg er naturligvis glade og lettede. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Udsendes til endelig godkendelse.  
 

 

Emne Opgaveoversigt Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Oversigten gennemgået og opdateret. 

 

Emne Emner vedr. rep-mødet den 15. marts. Proces Debat og beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Regnskab og protokollat blev underskrevet. Der er ligeledes udsendt et link til digital 
underskrift af hele bestyrelsen og de interne revisorer. JDM har sammen med Ole haft er 
god gennemgang med vores interne revisorer (Søren Clausen og Anders Rex). JDM 
overvejer om vi fremadrettet skal inkludere andre ikke-regnskabstal. De interne revisorer 
opfordrede til, at vi er meget tydelige og åbne omkring kompensation til 
landsholdsspillere. På den måde imødegås eventuelle rygter og mytedannelser. 
 
Forslaget fra Svanholm vedr.: Reglement for landstrænerembedets virke blev diskuteret.  
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Bestyrelsens egne justeringer og ændringer til turneringsreglementet blev gennemgået 
og med lidt små justeringer godkendt. GS og JDM ”oversætter” dette til et rettelsesblad 
der udsendes sammen med den endelige dagsorden til klubberne. 
Der udsendes ligeledes to forslag fra Svanholm om ændringer til turneringsreglementet. 
1) § 2.2.2: Aldersgrænsen på 15 år ændres til 14 år for deltagelse i landsdækkende 
seniorrækker. 
2) § 4.4: Ordet ’seniorspiller’ ændres til ’spiller’ (reglen vedr. udmeldelse inden 1. 
december) 
Bestyrelsen kommer ikke til at stemme for disse to forslag. 
Hædringer i forbindelse med rep-mødet blev på grund af tidspres udskudt til tlf. møde 
søndag den 8/3 

 

Emne Bestyrelsens forretningsorden Proces Refleksion og debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

På UB’s opfordring blev punktet blev udskudt. 

 

Emne Mål 2020 Proces Orientering og debat 

 Punktet nåede ikke behandling og drøftes på første b-møde efter rep-mødet. SB 
opfordrede øvrige bestyrelsesmedlemmer til at fremsende deres input hurtigst muligt. 

 

Emne Eventuelt Proces Debat 

SH Intet 

mne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 8/3 Sidste tlf. møde inden rep-mødet 

• 15/3 Rep-møde 2020 i Odense 

• 25/3 Nyvalgte bestyrelse mødes FORSLAG 

• 20/4 B-møde inkl. Q1 resultat 

• 17/6 B-møde FORSLAG 

• 26/8 B-møde inkl. Q2 resultat FORSLAG 
Andet 

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

• 21-22/3 Dommerkursus i Herning 

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

*Tilføjes opgavelisten 
 


