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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 DIF’s budget mød 4. og 5. oktober. 
2. Møde med Svanholm inden dialogmødet. 
3. Deltog i ungdomsmødet med klubberne i Øst. 
4. Dialog møde i Odense. 
5. Indlæg til Årsskift – formanden har ordet. 
6. Deltaget i Nordisk Internationale Lederuddannelse, seminar 2 (The Olympic family & 

Interpersonal Dynamics inventory). 
7. Gennemgang af budget 2020 med John. 
8. Halvårligt møde med Torben om status på vores strategi. 
9. Afholdt MUS med Alex sammen med John. 
10. Afholdt møde med producent Wintech fra England. 
11. været til møde på kontoret vedr. udvidelsen af hjemme siden. 

Kommende møder: 
1. 1-1 telefon møder med alle i bestyrelsen januar om status og feedback 
2. DIF’s dialog møde 18/12 
3. Formandsmøde og sport 2019 i boxen i herning 
4. Seminar 3 – Studietur til Lausanne Lausanne, d. 4. – 6. februar 2020  
5. Seminar 4 – Sports Policy and Personal Branding København, d. 19 – 20 marts 2020  
6. Seminar 5 – Public Speeches & lobbying campaigns Stockholm, d. 3. – 5. juni 2020 

 

Emne Generalsekretæren siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse /  
beslutning 

1) Spilcricket.dk 
Udviklingen er afsluttet og vi er nu i fasen med at rulle kendskabet ud. Her bruger vi 
naturligvis Facebook hvor vi kører en kampagne frem til starten af februar. Ligeledes 
har vi lagt på cricket.dk og i direkte mail til klubberne orienteret dem. Vi har bedt 
klubberne om at dele vores opslag på deres egne SoMe kanaler. Vi har kontaktet 
specifikke klubber og bedt dem dele. Desværre oplever vi, at kun få klubber gør det. 
Og hvorfor er det så vigtigt?  

• Delinger hjælper os med at blive set, FB´s algoritmer favoriserer delinger og 
kommentarer. Likes er i den sammenhæng næsten ligegyldige.  

• Det giver os energi at klubberne ”køber ind” og engagerer sig i vores initiativer. 

• Det øger sandsynligheden af at klubben bliver set i lokalområdet. 
Desværre har engagementet fra mange klubber været svagt. Selv klubber hvor vi har 
haft direkte dialog omkring dette. Vi fortsætter med at skubbe til klubberne. 

2) DCF-kursus. 
Kurset er stort set færdig designet og på vej i trykken. Indbydelse er sendt ud.  
 
Der har været meget stor interesse og vi står nok i den situation, at vi må køre et 
ekstra kursus snarest.  

3) Total Cricket Score TCS. 

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.  
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Vi kører forventer at fortsætte uforandret i 2020. Muligvis kører vi test på CrickClub 
på et par klubber i 2020 

4) Dommer App. 
Sammen med Injam og hans søn (eksamen projekt) har vi udviklet en app til 
dommerne. Hovedformålet er at give dem et handy værktøj til reglementer og love. 
Diverse hjælpe funktioner til indberetninger mv. 

5) Fredensborg Cricket Club. 
Ny klub er etableret og de er blevet godkendt i kommunen. Vi afventer godkendelse i 
DIF, men forventer at alt er op. De har allerede meldt deres ankomst med en miniput 
hold og har taget opfordringen omkring ungdom alvorligt. Baneforhold er endnu ikke 
på plads, men kommunen har fundet et sted og nu afventer en budgetbevilling. Det 
er mest Indere der står bag, alle bor i lokalområdet. Nogle enkelte har spillet i 
Soranerne. 

6) Årsskrift. 
Det er gået trykken og forventes leveret primo januar. 

7) ECL. 
Processen for 2020 er begyndt. Skanderborg har haft dialog og er i gang med at 
levere spiller info til ECL. Jeg er i dialog med Jesper omkring vores dommerbidrag. 

8) U19 værtsskab 2020 
Jeg har haft telefonmøde med Esther omkring det første oplæg. Vi er tilsyneladende 
langt over det budget ICC forestiller sig. Jeg uddyber punktet på vores møde. 

9) Hjemmeside og nye funktioner 
I begyndelsen af januar vil vi have tilføjet følgende funktioner: 

• Mail Poet. Der er et program til at lave nyhedsbreve og information til klubberne.  

• Kalenderfunktion hvor man også kan tilmelde sig til møder mv. 

• Kluboversigt, til erstatning af klubmodul som er tungt og ikke blevet anvendt af 
mere end en klub (Køge) 

10) 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 strategiske og politiske forandring i Gym 
Danmark. 
 
Deres direktør gav et spændende indlæg omkring deres store ændringer til en mere 
enkel organisation og de udfordringer der skulle overkommes i den forbindelse. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Godkendt men en lille justering. 
Bestyrelsen har overvejelser omkring ændringer af offentliggørelse af bestyrelsesmøde 
referater. GS undersøger hvilke eventuelle forpligtelser vi har i forhold til DIF. 
Vi påtænker at anvende vores nye nyhedsbrev modul til bedre og mere frekvent 
information til klubberne. 

 

Emne Opgaveoversigt Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Oversigten gennemgået og opdateret. 

 

Emne Økonomi & budget Proces Debat og beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

JDM gennemgik budgettet og der var en debat omkring hensættelser i 2019 regnskabet. 
Med mindre justeringer omkring hensættelser ca. 700.000 der hovedsageligt elite 
aktiviteter i 2020. Budgettet for 2020 bliver med de hensættelser justeret og godkendes 
endeligt på b-møde den 23/1-2020. 
JDM fremlagde forslag til ændringer af vores investeringer som forslået af Sydbank. 
Bestyrelsen gav deres godkendelse. 
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*SB foreslog at vi laver an analyse af vores omkostninger, der viser vores min. behov i 
forhold til nuværende antal ansatte. Altså hvilke omkostninger for fortsat bør kunne 
afholde for at drifte forbundet. 
*SB foreslår, at vi sætter vores bankforretning i ”udbud” og anvender denne proces til at 
indbygge et sponsorelement. 

 

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

Beskrivelse / 
beslutning 

SB gav en orientering omkring processen. Sammen med CP har de gjort sig overvejelser 
omkring processen. 
Bestyrelsen blev bedt om at forholde sig til om vi skal gennemføre processen før eller 
efter landsholdet drager til Perth/Malaysia. Tilbagemelding til SB inden nytår. 
GS orienterede om, at vi som erstatning for Connor Brown som Strength and 
conditioning coach, har lavet en aftale med Robert Francis. Robert er en ung energisk fyr 
vi har fundet frem til via. Kontakter i Jeremys netværk. 

 

Emne Status på turneringen Proces Orientering og debat 

 1. Aarhus har valgt at trække sig fra den landsdækkende 2. division. Begrundelse er 
økonomi. FYN der er nedrykker har fået tilbudt den ledige plads og accepteret. 
Sammen med Aalborg bliver FYN eneste hold i 2. division fra vest. 

2. Udkast til de landsdækkende rækker og serie 1. T20 planlægges af turningsudvalget 
den 30/12. Indkaldelse til øvrige rækker sker i begyndelsen af januar. 

3. Indendørs i vest er begyndt, Øst begynder primo januar. 
4. Indendørs slutspil for ungdom organiseres således Svanholm kan stille med deres 

landsholdsaktuelle juniorspillere. 
 

Emne Opfølgning på dialogmøde i Odense 27/10 Proces Debat & beslutning 

 1. Betaling af dommere organiseres af DCF fik en meget positiv modtagelse. Bestyrelsen 
godkendte at vi sætter projektet i gang og på rep-mødet justeret de nødvendige 
regler i turneringsreglementet. 

2. Der var en god debat omkring fremtidens T20 struktur. Her henvises til noter fra 
mødet allerede delt med bestyrelsen. Turneringsudvalget har baseret på 
efterfølgende dialog med bestyrelsen lavet en turnering, der udvider med 2 hold og + 
4 kampe i øst. I vest er det samme antal hold med en ekstra runde der betyder + 3 
kampe.  
T-20 turneringen er med de rammer nu planlagt med en afsluttende finale weekend i 
vest den 19/20 september. 

3. Afskaffelse af omkampe i T20 og den ordinære turnering, samt omkamp om DM i 
elitedivisionen blev drøftet som en nødvendig konsekvens af ændringerne i T20 
turneringen. Bestyrelsen godkendte, at turneringsudvalget planlægger turneringen 
under de forudsætninger. De nødvendige justeringer til turneringsreglementet 
præsenteres for rep-mødet. 

 

Emne Emner til rep-møde Proces Orientering og debat 

 • Bestyrelsens beretning. Emner og input modtages gerne fra bestyrelsen. UB laver 
oplæg og bestyrelsen kommenterer inden den endelige beretning forligger 

• A&O, Niels Bagh er på valg og Jørn Beir som suppleant til A&O 

• Valg til bestyrelsen og en stillingtagen omkring den vakante position 

• FIB Ungdomspokalen 

• Årets spiller 

• Æresmedlemmer 

• Spillerpas/licens 

• Andre hædringer 

• Vedr. anke til A&O. Skal alle sager håndteres eller kan A&O eventuelt få mandat til 
efter en hurtig scanning af sagen afvise den i døren? Gebyr størrelser, har vi det rette 
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niveau?  GS undersøger hvorledes andre forbund forholder sig og om bestyrelsen i 
givet fald tænker at fremlægge ændringer på rep-mødet. GS afklarer med A&O 
hvorledes de synes det går og om de har nogle synspunkter omkring eventuelle 
justeringer i deres lovgrundlag. 

• Dirigent.  
DIF har indikeret at de for 3. år i træk deltager. 

 

Emne Eventuelt Proces Debat 

SH  
 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 17/12 B-møde, økonomi 
2020  

• 14/1 B-møde 

• 19/1 B-møde i Idrættens Hus i Brøndby. Dagsorden planlægges. 

• 23/1 B-møde med hovedfokus på diverse emner til rep-mødet den 15/3 

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

• 15/3 Rep-møde 2020 i Odense 
Andet 

• 18/1 DCF trænerkursus i Idrættens Hus 9.45 - 17.00 

• 22/2 Lilleput stævne i Herning for jyske klubber 

*Tilføjes opgavelisten 
 


