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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 

1. Deltaget i Nordisk Internationale Lederuddannelse, seminar 1 og udtaget til at 
deltage i de kommende 4 seminarer. 

2. Efter et omvalg blev Betty fra Holland valgt som AM repræsentative on the ICC 
Women's Committee 

3. Møde med Richard Done, ICC high performance manger, (I KB hallen med Alex, 
Carsten & Shargill. 

4. Uddelte medaljer til DM – 50 overs I Albertslund imellem Svanholm/KB, KB som 
vinder. 

5. Overværede Lilleput DM og Miniput slutspil i Køge (som holdler Albertslund) 
Kommende møder: 

• DIF’s budget møde fredag og lørdag den 4. og 5. oktober 2019 

• Seminar 2 – The Olympic family & Interpersonal Dynamics inventory Helsinki, d. 
17. – 19. November 2019 

• Seminar 3 – Studietur til 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 

Rød tekst er seneste opdatering. 
1) Spilcricket.dk 

Dette er vores tilbud til skolerne og har været flittigt anvendt i flere år. I 
budgettet har vi afsat penge til en renovering og opgradering. Samtidig har vi 
sammen med Lasse Højstrup Sørensen (den oprindelige designer af 
spilcricket.dk) ansøgt yderligere 866.000 i Nordea Fonden. Kommer der en 
bevilling fra NF vil det betyde at vi på mange fronter kan løfte dette tilbud. 
 Vi har nu modtaget afslag på vores ansøgning fra Nordea Fonden. Det 
betyder at vi IKKE vil kunne levere materialer til landets skoler i stor stil. Vi er 
fortsat i proces med at revidere vores spil cricket.dk tilbud. Vi forventer, at vi er 
klar til re-launch til oktober.  
Projektet nærmer sig sin afslutning hvorfor jeg vil præsentere det yderlige på 
vores kommende b-møde. Punkt 9. 

2) H.E.S og tour de vest. 
Her over sommeren har aktiviteten været lidt på nedsat kraft på grund af 
ferieperiode og fokus på turneringen ude i klubberne. DCF-kursus. 
Vi har i vores budget afsat midler til at udvikle kursus ligesom vi har fået bidrag fra 
DIF. Efter en længere idefase har vi hovedkomponenterne på plads og er nu i fase 
med at lave struktur, indhold og materialer. Tidligere kursus vi har tilbudt, mest ECB 
kurser, har haft et stort fokus på cricket komponenter og teknik. Det nye indhold vil 
have meget fokus på trænerens kompetencer. Træneren er hovedpersonen i en 
vellykket rekruttering og fastholdelse. Tekniknørderi gør det ikke. Jeg giver lidt mere 
info til b-mødet hvis tiden tillader. 
En separat orientering vil blive givet på punkt 9 på b-møde den 1. oktober. 

3) FamilySport og KidsSport 
Vi er i den sidste face inden dette projekt kummer ud. Når vi har den endelige pakke 
færdig, vil der tilgå jer mere info. En separat orientering vil blive givet på b-møde den 
1. oktober. 

4) Total Cricket Score TCS 
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Dette system CricHQ ejer TCS som rygtet siger bliver lukket ned. Vi skal derfor have 
styr på hvordan vi fremadrettet organiserer os her 
Sammen med Injam er det afklaret at TCS fortsætter. Men vi har besluttet af afklare 
om et andet mere moderne system der er, på markedet skal afløse TCS. Vi er i dialog 
med Crickclub. Deres system har også adgang via tablet/mobil og har flere smarte 
funktioner. Der er naturligvis også funktionaliteter der skal undersøges yderligere. 
Mere når vi er bedre afklaret. 
Vi har siden sidst været i dialog med CrickClub. Der er fortsat en del der skal afklares 
inden vi kan forholde os til et eventuelt skifte af platform.  

5) ICC-HP 
I forlængelse af vores møde med Richard Dunn, havde jeg ham dagen efter. Jeg 
havde ham rundt og kikke på baner: Kløvermarken, Gentofte, AB, Albertslund, 
Glostrup og Svanholm. Han var glædeligt overrasket og set i sammenligning men 
rigtigt mange lande, så har vi rimelige forhold.  
Efterfølgende havde vi en længere snak om HP og han havde en række ude mærkede 
forslag og synspunkter. Alt sammen elementer vi kan inddrage i vores HP-møde i uge 
40. Efter vores møde er Richard Dunn fratrådt ICC 
 

6) Netværksmøde i DIF 
I min rolle deltager jeg bla. I et netværksmøde i DIF-regi. På det seneste møde var 
hovedtema et indlæg vedr. Tema: Den Idrætspolitiske situation v/Poul Broberg, chef 
for DIF Public Affairs. 
• Hvem er spillerne på den idrætspolitiske arena? 
• Hvad kendetegner den nuværende politiske situation? 
• Hvilke roller spiller idrættens organisationer – hvilken indflydelse har DIF? 
Poul Broberg fremførte også, at DIF de senere år havde et stærkt fokus på at 
beslutninger tages med udgangspunkt i fakta og ikke ud fra noget nogen har hørt 
eller synes. Det stiller større krav til at man undersøger emnerne og mulige effekter 
af beslutninger – inden man beslutter sig. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Godkendt 

 

Emne Opgaveoversigt Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Oversigten gennemgået og opdateret. 

 

Emne Status på 
turneringen/dommere/indberetninger/indrapporteringer 
mv. 

Proces Information og 
debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

GS gav en mundtlig orientering på afslutningen af turneringen. 
Alle finaler i ungdom gennemført som planlagt og senior rækkerne afsluttet ligeledes som 
planlagt. 
Der er pt. 2 appelsager der afventer afgørelse i Amatør og ordensudvalget. 

 

Emne Elite, status evaluering og processen fremad. Proces Refleksion og debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Med baggrund i præsentation fra SB var der enighed i at vi kikker vores nuværende 
struktur igennem. 
SB havde foreslået en køreplan og der var enighed om at gå videre med forslaget. 
Første fase er i forbindelse med dialogmødet i Odense, hvor SB, CP og GS holder et 
indledende møde med Jeremy. Herefter besluttes det videre forløb. 

 

Emne Status på ungdomstiltag i øst og klubprojekterne i vest Proces Orientering og debat 
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 GS orienterede om den positive udvikling i Vest. Det er planlagt at der gennemføres en 
Lilleput stævne i Herning den 22. februar. 
 

 

Emne Hvordan kan fremtidens turneringsstruktur være? 
Hvad ønsker vi at opnå og hvordan? 

Proces Refleksion & debat 

  I forbindelse med dialogmødet i Odense den 27. oktober bliver et oplæg omkring T20 
debatteret. I hvilken udstrækning der vil være afledte effekter på Elitedivisionen eller 
andre rækker må tiden vise. 

 

Emne Status på udvikling af spilcricket.dk og egen kursus Proces Orientering og debat 

 Spilcricket.dk er færdig designet. Vi begynder markedsføring på SoMe samt andre medier 
relevante for skoler og gymnasier. Klubberne informeres og opfordres til at de også deler 
og laver opslag på deres SoMe kanaler. 
 
GS gav en mundtlig orientering omkring vores trænerkursus der afholdes i Idrættens Hus 
den 18. januar 2020.  

 

Emne Eventuelt Proces Debat 

SH  
 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 27/10 Dialogmøde med klubberne 

• 17/12 B-møde, økonomi 
2020  

• 14/1 B-møde 

• 18/2 B-møde, er vinterferie, måske skal denne flyttes 

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

• 15/3 Rep-møde 2020 
Andet 

 
Der skal aftales en dato for et bestyrelsesmøde i begyndelsen af 2020 hvor der er flere 
timer til rådighed for større fordybelse i udvalgte emner. 

 


