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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. Klargøring til Repmøde har fyldt meget siden sidst, beretning samt dialog med Niels 
Nygaard. 

2. Møde med Faisal (selvstændig konsulent, om fokus på frivilligheden ude i klubberne) 
3. Modtaget invitation til - Møde Idrætsforum København - Mandag den 1. april kl. 16.00-

18.00 
4. Modtaget invitation til Idrættens topmøde onsdag den 3. april 2019 kl. 10.00-15.00 

(DGI-Byen, Kbh. V).  
5. Modtaget invitation til internt topmøde den 3. april 2019 kl. 16-18.30 i CPH Conference 

v. DGI-byen i København.  
6. Modtaget invitation til DIF19 SPORT HACK, 9.00 til 19.00 fredag hvor efter DIF-årsmøde 

starter www.dif.dk/dif19 
7. With 100 Days to Go until the Cricket World Cup, - photo konkurrence - 

#WorldwideWickets 
8. ICC anual conf. Og ICC leaders academy(2 dage) – ha spurgt om Mikkel evt. har 

mulighed for at deltage de sidste 2 dage  
9.Har haft en del løbende dialog omkring klargøring af Pakistan turen med PCB, som er 

aflyst d.15/3. Dialog med Ambassaden (Visum), sær trænings aftale for Anique, Hamid, 
Rizwan, aftale med Ihsan om overdragelse af sponsor udstyr i Lahore 

 

Emne Generalsekretæren siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse /  
beslutning 

1. Foreningspuljen. Vi har endnu engang lavet opslag omkring DIF og DGI foreningspulje, 
for at gøre klubberne opmærksom på denne gyldne mulighed. Der har været klubber 
der har signaleret at de gerne vil have hjælp. Mere konkret, så har vi hjulpet Esbjerg 
om at ansøge i forbindelse med deres bane og klubhusflytning. 

2. Monty/Herning klubskifte. Herning har valgt at anke turneringsudvalgets kendelse til 
A&O. Udover selve behandlingen har jeg på siden af behandlingen, bedt Goeskjær om 
feedback på udformningen af reglen – er den skarp nok eller giver den konkrete sag 
anledning til justeringer.  

3. 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 om 
yderligere 866.000 i Nordea Fonden. Kommer der en bevilling fra NF vil det betyde at vi 
på mange fronter kan løfte dette tilbud betydeligt.  

4. Dommerkursus. Der afholdes dommerkursus på niveau 1+2 i weekenden 23-24 marts i 
Idrættens Hus. Kurset kører indenfor ECB´s rammer og afholdes af Jesper Jensen og 
Thomas Kentorp. Vi forventer 15 deltagere.  

5. Dommermøde og dommertøj. Der er planlagt dommer/anfører møde den 13. april. Vi 
tager øst i Brøndby om formiddagen og vest tidlig eftermiddag i vest. I den forbindelse 
udleveres der nyt dommertøj til dommerne. Her vil vi både mundtligt og skriftlig 
indskærpe dommernes forpligtelse til at være mere opmærksomme på at foretage 
indberetninger på stort og småt. En mini ”guide” omkring det udleverede tøj vil blive 
gennemgået.  

6. Anvendelse af landsholdsudstyr. Vi har flere gange de senere år husket vores 
landsholdsspillere på at ALT det udstyr og tøj m.v. de har i deres besiddelse, KUN må 
anvendes i forbindelse med DCF-aktiviteter. Det gælder også den røde hjelm som 
spillerne betaler 50% af. Denne politik bliver ikke overholdt. Derfor kommer vi til at 
køre en lille kampagne til spillerne og deres klubber. Ligeledes indskærper vi at 
dommerne skal følge de regler i turneringsreglementet vedr. DCF-tøj.  

http://www.dif.dk/dif19
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7. Rundt i klubberne. I uge 13 og uge 15 er jeg sammen med Carsten på rundtur til alle 
klubberne i vest. Formålet med denne rundtur at: Forbedre relationen klub og forbund, 
give information omkring hvad der rører sig i forbundet og hvilke tilbud vi har, høre 
hvad der rør sig i klubben og forstå deres situation. Afdække deres drømme og 
ambitioner og hvad vi kan bidrage med. 

8. Ungdomsmøde i vest lørdag 30/3 Tidligere i år havde vi et møde med klubber i vest i 
Kolding. 2 halvleg af denne proces er en ”samling” med Esbjerg, Herning og 
Skanderborg.  

9. Kurser – uddannelse. Helt overordnet så har vi i denne forbindelse defineret 4 tilbud: 
Rekruttering og fastholdelse – Besøg i klubben, hvad er den gode klubtræning – ”Level 
1”, trænerkursus med en varighed på ca. 8 timer – ”Level 2”, der dækker behovet for 
mere end de grundlæggende elementer. Level 2 versionen er ikke designet endnu. Et 
vigtigt element vil blive e-learning hvilket DIF også påpeger i deres tilskud fra 
initiativpuljen.  

10. ICC-møde i München Jeg har i forrige uge været til ICC-møde i München hvor der 
overordnet var 3 temaer på dagsorden: ICC-strategi blev gennemgået, men samtidig 
også en erkendelse af at en endelig godkendelse fra ”The board” afventer. ICC-tilbud, 
hvad er der i pipeline af produkter til os. Og hovedformålet var Leaders Academy, der 
er ICC’s input omkring lederskab mv. 

11. Aktiv året rundt. Sidste år kørte vi dette tilbud gennem skolernes platform. Allerede 
dengang fastsatte vi sammen med klubberne datoer for april 2019. Vi er bekymrede 
for om klubberne har husket dette, så Carsten tjekker op med klubberne om dette 
fortsat er med i deres planer. 

12. FamilySport. Vi er i den sidste face inden dette projekt kummer ud. Når vi har den 
endelige pakke færdig, vil der tilgå jer mere info.  

13. Rookie program med ICC. Jeg har via ICC lagt en forespørgsel omkring et rookie 
program hos dem. Det er rettet mod Jeremy og Frederik, således de kan få inspiration 
og netværk.  

14. Turneringen, udendørs. Alle rækker og kampe er lagt og kan ses i vores 
turneringssystem. Så nu er turneringsplanen låst hvorfor ændringer i hovedtræk skal 
aftales klubberne mellem.  

15. Turneringen, indendørs. På lørdag den 23. marts afvikles finalerne i inde DM i Ishøj 
Idrætscenter. 

16. ICC-Entry programe. Vi har accepteret at teste ICC’s ”Entry level programe” i en eller 
to udvalgte skoler. Uden ar kende detaljerne, så lyder det som noget i stil med vores 
eget spilcricket.dk 

17. Information til klubber. Vi har ændret praksis omkring udtagelse af 
landsholdsspillere. Fremadrettet vil denne information også tilgå de relevante 
klubformænd.  

18. ICC Board and operational updates. Fra dette webinar vil jeg nævne de punkter der 
er relevante for os: Allocation of carry-over surplus (mere info til b-møde). Multi 
sport Event: Asian Games hvor cricket er på vej tilbage på programmet. OL, 
antageligvis med i 2028. European Games, uvist da det meget afhænger af hvad 
værterne synes. Age verifikation er en udfordring og ICC kikker på hvorledes dette 
kan takles fremadrettet. Safe Gard Children, belært af bla. de mange sager i den 
katolske kirke er dette nu på dagsorden i ICC. Vinder vi på Guernsey skal næste runde 
spilles i Dubai med start 11 oktober. 
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Emne Økonomiske gennemgang ved JDM Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

Bestyrelsen blev orienteret omkring ”One-off grant” fra ICC. Bestyrelsen var enig i at 
pengene sættes i banken og at vi pt. ikke aktiverer disse specifikt. 
JDM orienterede omkring en mindre omlægning af vores beholdning af værdipapirer til 
korte obligationer og fik bestyrelsens opbakning. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Referat fra sidste møde den 19.02.2019 godkendt 
Der var en drøftelse om referater fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på 
hjemmesiden. Det blev aftalt at GS undersøger med DIF mht. krav om offentliggørelse af 
referater fra bestyrelsesmøderne.   

 

Emne Opfølgning fra repræsentantskabsmødet. Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

I hovedtræk var der enighed om at rep-mødet forløb fornuftigt og tilfredshed med at 
bestyrelsens forskellige forslag alle blev vedtaget. Enkelte konkrete punkter blev drøftet. 

• Der er et behov for at sikre at frivillige i forbundet forstår at rep-mødet ikke er et 
forum hvor de lufter eventuelle frustrationer eller kritik. De bør anvende deres 
relationer i forbundet og den vej blive hørt. GS laver et notat hvorledes vi kan 
tydeliggøre disse forventninger fremadrettet. 

• Bestyrelsen er opmærksom på, at forslaget fra AB/Glostrup meget vel kan blive 
relevant i fremtiden. Derfor sonderer GS mulighederne yderligere. Hvad andre forbund 
gør og hvorledes dette spørgsmål håndteres hos andre cricketforbund i Europa. 

• Endnu engang var der enkelte kommentarer fra salen omkring ambitionen om at 
udfase ”Den grønne” i den form i kender den i dag. GS kikker på sagen og laver et notat 
til en løsning, der om muligt imødekommer de forskellige ønsker og udfordringer. 

• Bestyrelsen har fortsat en opgave omkring at besætte den vakante plads og inden en 
jagt på kandidater indledes afstemmes hvilke kompetencer der søges. 

• Det blev aftalt at følgende punkter skal drøftes af bestyrelsen indtil næste 
repræsentantskabsmøde i 2020 

o Dame/Kvinde cricket 
o Fokus omkring bredde cricket  

 

Emne Bestyrelsens forretningsorden Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, roller i bestyrelsen m.m. blev debatteret. 
Det fremsendt dokument vedr. forretningsorden blev gennemgået og JDM og GS justerer 
og fremsender revideret dokument inden b-møde den 28/5 

 

Emne Præsentation vedr. Elite Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

Præsentation vedr. Elite, strategi og struktur blev givet og der blev svaret på diverse 
spørgsmål mv. Ligeledes blev der givet en mundtlig orientering fra den seneste 
surveymonkey. 
Der er et behov for at vi fremadrettet fokuserer yderligere på, at DCF-aktiviteter 
afstemmes så det kolliderer mindre med klub træning og klubkampe. GS sikrer at dette 
ønske indarbejdes bedst muligt. 
Det blev aftalt at bestyrelsen med passende interval bliver orienteret omkring planerne 
og arbejdet i Elite S og Elite U.  

 

Emne Opgaveoversigt Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

Oversigten opdateres løbende og fremsendes bestyrelsen 
Det blev aftalt at ”Opgaveoversigten” rykkes til et fast punkt øverst på dagsorden efter 
punkterne ”Formanden siden sidst” og ”GS siden sidst”.  

 

Emne Eventuelt Proces Beslutning 
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SH • SB opfordrede til at vi kikker på om det er relevant og i givet fald hvordan vi kan ændre 
i måden dommerne modtager deres honorar og kørepenge når de dømmer i de 
landsdækkende rækker. GS afdækker mulighederne og returnerer med et notat til b-
mødet den 28/4 

• Årsplan for forbundet. Påføres opgavelisten 

• Pige/kvinde cricket og fremtider. Påføres opgavelisten 

 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 28/5 B-møde 

• 21/8 B-møde, afslutning på turneringen, medaljer mv. emner til dialogmøde – 
økonomi. 

• 1/10 B-møde 

• 27/10 Dialogmøde med klubberne 

• 17/12 B-møde, økonomi 
2020  

• 14/1 B-møde 

• 18/2 B-møde 

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

• 15/3 Rep-møde 2020 
 
Andre relevante datoer for bestyrelsen: 
 

• 2/6 Senior Øst/Vest T20 på græs, Svanholm Park 

• 12-13-14 Senior T20 mod Finland på Svanholm Park. De to kampe 13/7 vil være T20I og 
tæller derfor i vores internationale ranking. 

• 17/8 Senior Øst/Vest 50overs kamp i Herning 

• 14-15/9 Senior Øst/Vest, Svanholm Park. 20 overs hvis vi er kvalificeret efter Guernsey 
 


