
Nyt fra DCF - December 2016 
 

Julehilsen fra bestyrelsen 
- og lidt om hvad der sker i starten af det nye år 

 

 

 

Allerførst en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle fra formanden.  

Som I også snart kan læse i Årsskrift 2016 har det forløbne år været 

begivenhedsrigt, og vi satser på yderligere fremgang i det nye. 

Desværre har vi ikke nået alt det, vi gerne ville, og må derfor aflyse Strategi- og 

Visionsseminaret, som var planlagt til d. 14. og 15. januar. Vi beklager, at vi nåede 

at forstyrre jer med dette. Til gengæld vil bestyrelsen og medarbejderne i 

sekretariatet i stedet benytte weekenden til sammen at finde nye strategiske metoder til håndtering af 

planlægning, processer og kommunikation.  

 

Repræsentantskabsmøde 

Hvad angår det strategiske, så kører der også en strategiproces med involvering af DIF og ICC, som vi 

forventer at kunne orientere om resultaterne af på repræsentantskabsmødet. Vi arbejder desuden på 

justeringer af vedtægterne.  

Husk at reservere lørdag d. 11. marts kl.11:00 i Brøndby til Repræsentantskabsmøde 2017. Deadline for 

indsendelse af forslag til behandling på mødet er fredag d. 24. februar kl. 12:00 via mail til dcf@cricket.dk.  

 

Turneringen 

Sekretariatet har i skrivende stund modtaget de sidste tilmeldinger til turneringen, og turnerings-

planlægningen for det kommende år er nu i fuld gang. Turneringsudvalget holder møde d. 27. december, og 

herefter tastes de landsdækkende rækker i Turneringssystemet. Når dette er klart, får I besked som vanligt, 

så I kan gå ind og se, hvordan sæsonen er tilrettelagt og evt. komme med bemærkninger. Medio januar 

påbegyndes tilrettelæggelsen af alle de øvrige rækker. Målet er, at turneringen ligger fast primo marts. 

 

Lukkedage 

Sidst en kort servicemeddelelse: Sekretariatet har lukket for personlige henvendelser fredag d. 23. 

december til og med søndag d. 1. januar. 

 

På vegne af Dansk Cricket-Forbund 
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