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Bestyrelsen holder flyttedag 
- fremover overlader Bestyrelsen den daglige drift til de ansatte 

 

 

For 4 år siden startede Bestyrelsen det strategiarbejde, som blev lanceret på repræsentantskabsmødet i 

marts i år. En hjørnesten i den nye strategi er, at Bestyrelsen i langt højere grad skal væk fra de daglige 

operationelle opgaver og i stedet have fokus overordnet på mål, retning og visioner for dansk cricket.  

Hvorfor nu det? 

Hidtil har Bestyrelsen i udstrakt grad ageret som frivilligt ansatte, der i stor udstrækning har brugt 

ressourcerne på at løse løbende driftsopgaver. Imidlertid yder Dansk Idrætsforbund og det internationale 

cricketforbud (ICC) i stadig større grad økonomisk støtte til ansættelse af udviklingskonsulenter og trænere 

til at varetage disse opgaver.  

For at udnytte det potentiale har Bestyrelsen, som led i strategiplanen, ansat en Generalsekretær - Jan 

Munkholm -  til at forestå ledelsen af den daglige drift af de ansatte, som nu tæller 6 personer, samt en 

række frivillige ledere og trænere. Udover ansvaret for den daglige drift af Cricketforbundet er det Jan 

Munkholms opgave at udarbejde oplæg til udvikling med mere til Bestyrelsen. 

Bestyrelsens nye opgaver 

Som nævnt tidligere vil bestyrelsens fremtidige opgaver hovedsagligt bestå i overordnet at have fokus på 

mål, retning og visioner for dansk cricket. En anden opgave er at udforme retningslinjer og rammer for de 

ansattes virke. 

Rom blev ikke bygget på en dag 

Vi ved godt, at det er en stor ændring, vi har begivet os ud i, og at vi undervejs vil opleve nogle 

”tilbagefald”. Imidlertid er vi også sikre på, at det er vejen til udvikling af Dansk Cricket, at vi udnytter de 

potentialer, som professionalisering af de daglige opgaver giver. Samtidig med at Bestyrelsen i fremtiden 

holder fokus på de overordnede linjer.  

Hvornår træder ændringen i kraft? 

I realiteten har Bestyrelsen allerede overdraget ansvaret af driften til Generalsekretæren. Klubberne vil 

første gang opleve dette på mødet den 22. oktober, hvor klubberne er inviteret til at evaluere turneringen. 

Generalsekretæren vil lede mødet og på baggrund af klubbernes tilbagemelding udarbejde en indstilling til 

Bestyrelsen om eventuelle tiltag til ændring af turneringsreglementet for 2017. Bestyrelsen vil ligeledes 

være repræsenteret på mødet, men i en rolle hvor de bistår Generalsekretæren. 

Ja, Rom blev ikke bygget på en dag… og det bliver denne nye struktur heller ikke. Vi håber derfor, I vil 

hjælpe med til at skabe denne transformation til gavn for Dansk Cricket. 

Har du spørgsmål til ovennævnte? Så kontakt Generalsekretær Jan Munkholm på tlf. 43262160 / 51155616. 

På vegne af Dansk Cricketforbund 

Umair Butt, John Møller og Søren Henriksen  


