Bestyrelsens forslag til ændring af § 10 i Love for Dansk Cricket-Forbund (vedtægterne) – senest ændret
2013

Den nuværende formulering:
”Bestyrelsen består af:
1 formand, 1 næstformand, 1 økonomiansvarlig, 1 turneringsleder, og yderligere op til 3 medlemmer. Alle
valg finder sted på det ordinære repræsentantskabsmøde. Valget gælder for to år således, at formand og
turneringsleder vælges i ulige år og et medlem, mens næstformand, økonomiansvarlig og yderligere 2
medlemmer vælges i lige år.” (Resten af §10 er ikke relevant for ændringsforslaget)
Foreslås ændret til:
”Bestyrelsen består af:
1 formand, 1 næstformand, 1 økonomiansvarlig og yderligere op til 3 medlemmer. Alle valg finder sted på
det ordinære repræsentantskabsmøde. Valget gælder for to år således, at formand og op til to medlemmer
vælges i ulige år, mens næstformand, økonomiansvarlig og evt. ét medlem vælges i lige år.”
Ændringen er:
Den egentlige ændring er at bestyrelsen ønsker en tilpasning af bestyrelsens opgaver og størrelse, nu hvor
forbundets administration er udvidet. I den kommende tid skal fordelingen af opgaverne imellem
bestyrelsen og kontoret tilpasses, og første skridt er at turneringslederen udgår af bestyrelsen.
Derudover er der et par sproglige ændringer (markeret med rødt ovenfor), samtidig med at antallet af valg
justeres, så der er balance mellem lige og ulige år.
Årsagen er:
Med afsæt i udrulning af vores kommende nye strategi ønsker DCF de kommende år at gennemføre en
række ændringer, der skal sikre at forbundet får mere fokus på strategisk udvikling og styring (governance).
Dermed skal opgaverne i bestyrelsen igennem en forandringsproces. Fremadrettet skal bestyrelsen i stedet
for at være bundet op på udvalg være mere ”strategisk drevet”, og administrationen skal sammen med en
udvalgsstruktur sikre den daglige drift over for klubberne. Første trin er at flytte den nuværende
turneringsleders ansvar fra bestyrelsen til administrationen. Dermed vil kontoret i samarbejde med
Turneringsudvalget sikre, at både klubberne og dommerne bliver serviceret bedst muligt.
Opsummering:
 Gøre turneringen til en driftsopgave styret af DCFs administration fremfor fortsat at lægge
hovedopgaven på skuldrene af en frivillig
 Bestyrelsen skal ikke sagsbehandle, men forholde sig til de overordnede principper og strategiske
spørgsmål, og således skal bestyrelsesposter ikke være bundet til udvalgsposter, men af kompetencer og
erfaringsgrundlag
 Sikre at der vedtægtsmæssigt ikke er krav om dobbeltrolle i bestyrelse og udvalg, da det
erfaringsmæssigt kan være en byrde for frivillige kræfter og gør det sværere at rekruttere.
 Bestyrelsen vil på repræsentantskabsmødet redegøre for, hvordan klubber skal agere i anliggender og
spørgsmål, som tidligere har været sendt direkte til turneringslederen.
 Bestyrelsen fraskriver sig ikke ansvaret for turneringen! Men den udførende opgave vil fremadrettet
blive løst via kontoret med støtte fra turneringsudvalget, mens den politiske forankring vil ligge i
Forretningsudvalget.

