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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

 Dato: 25. april 2021 kl. 11.00         Sted:  Online via ”Teams” 
 
 

1. Valg af dirigent. 
 

Formand Umair Butt (UB) bød velkommen og forklarede, hvorfor vi har et online-møde og 
foreslog Jørgen Holmen som dirigent (valgt uden modkandidat). 
Alex informerede vedr. praktisk gennemførelse af mødet. 
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.  
13 klubber var repræsenteret ved mødets start. I alt 30 stemmer til stede inkl. 4 fra 
bestyrelsen. 
 

2. Aflæggelse af 
beretning. 

 

UB indledte med at mindes Jørgen Jønsson. 
Herefter aflagde han beretning på bestyrelsens vegne for DCF-året 2020 ved at 
kommentere yderligere på skriftlig beretning udsendt til deltagerne inden mødet. 
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.  
 
Følgende deltog i debat/havde spørgsmål: Søren Henriksen, Vijay Kumar, Jesper Jensen – og 
den handlede primært om flg. emner:  

- Positivt med nye bestyrelsesmedlemmer 
- God beslutning vedr. afskaffelse af evt. kvalifikationskamp til ECL.  
- Ros til Kvindeprojektet og ønsker om at bakke det op. 
- Nyhedsbrev fra bestyrelsen – hvad blev der af det? 
- Dommeransættelse i Vest. Generel udfordring med manglende interesse. Kan 

processer forbedres, så udviklingen vendes? 
 
Beretningen herefter godkendt af repræsentantskabet. 
 

3. Regnskab 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiansvarlig John D. Møller præsenterede det udsendte reviderede regnskab, som er 
aflagt efter samme principper som tidligere.  
Hovedtræk i indtægter og udgifter samt noter blev kommenteret og forklaret – og 
forbundets økonomiske status analyseret via gennemgang af aktiver/passiver. Påpegede at 
årets meget positive resultat primært er opstået grundet manglende gennemførelse af 
klubudviklingsprojekter, kurser, skoleaktiviteter samt ikke mindst ikke-gennemførte ICC-
turneringer og andre eliteaktiviteter. Alt sammen grundet Corona-krisen og dens 
restriktioner i både ind- og udland.  Desuden gennemgik han budget for 2021. 
 
Herefter mulighed for spørgsmål og debat, som primært omhandlede indlæg fra Svanholm 
og Skanderborg: 
Hvad ligger der bag omkostningerne i Kvindeprojektet? Analyse af forbruget contra antal nye 
spillere? 
Corona-udfordringer gennem næsten hele året – et stort problem generelt og også for 
nystartede projekter. 
Likvide beholdning forholdsmæssigt stort ved regnskabets afslutning og ikke 
hensigtsmæssigt pga. negative renter. Hvorfor ikke investering?  
 
John forklarede, at det absolut ikke er målet at have stort beløb i banken – men at det som 
bekendt er en udfordring med kortsigtede investeringer i dagens finansielle marked. 
 
Et spørgsmål vedr. ansattes kørsel. Formanden henviste til, at det er et kontraktligt 
personalespørgsmål, og at alt naturligvis foregår korrekt. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål fra salen og regnskabet blev herefter godkendt.  
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4. Behandling af 
indkomne forslag 
 

 

Bestyrelsen orienterede om ændringer/justeringer i Turneringsreglementet i forhold til 
sidste sæson. Grundet placeringen af mødet senere end sædvanligt er ”den grønne 2021” 
allerede udsendt – og de første kampe i turneringen allerede afviklet. 
Jævnfør udsendte bilag omhandler ændringerne: 

- Præcisering af dato for indsendelse af navne til Livescore-system 
- Dommernes mulighed for indberetning af disciplinære overtrædelser – også efter 

kampen og inden de forlader spillestedet 
- Præcisering af minimum antal overs. Dommerne kan inden kampstart grundet 

vejrudsigten højst nedsætte kampens længde til 2 x 30 overs. 
- Præcisering af princip for beregning af resterende antal overs i en kamp, hvor der i 

1. halvleg har været afbrydelse(r). Eksempel gennemgået til forståelse af, hvordan 
frokostpausen kan inddrages i spilletiden. 

 
Der var følgende kommentarer og spørgsmål fra salen til Turneringsreglementet og 
Coronareglementet: 

- Uddybning af princippet om, at dommerne efter kampens afslutning stadig kan 
foretage en indberetning – og at berørte parter altid skal underrettes. 

- Svanholm: Hvis stemningen efter en kamp er anspændt og dommerne har valgt 
hurtigt at fortrække fra spillestedet – kan de så ikke indberette senere? Svar: Hvis 
der er tale om direkte trusler, skal det politianmeldes. Forbundet kan jf. Amatør- og 
Ordensreglementet i øvrigt altid behandle og sanktionere, hvis personer eller 
klubber har gjort sig skyldig i alvorligt brud på spillets regler eller har udvist 
upassende adfærd. 

- Vedr. Coronareglementet: Hvad med bowlerens kasket og evt. trøje – hvor placeres 
dette og hvad er følgerne, hvis bolden rammer noget på banen? 

- Hvis et hold rammes af Corona hos en eller flere spillere – hvordan forholder man 
sig så? 

 
De 2 sidste spørgsmål vil blive besvaret af bestyrelsen i ugen efter Rep-mødet og indgå i en 
samlet oversigt over ændringer og tilføjelser, som selvfølgelig sendes til alle klubber og 
dommere hurtigst muligt. 

 
 

 

5. Fastsættelse af 
kontingenter og 
indskud for 2021.  

 

Følgende satser blev godkendt uden debat: 
Kontingenter:           Aktive medlemmer              kr. 1000,- 
                                    Passive medlemmer            kr.    200,- 
Indskud pr hold:      Elite- og 1. division              kr. 1.350,- 
                                   Øvrige seniorrækker            kr.    750,- 
                                   Ungdomshold                       kr.    700,- 
                                   T-20 – alle serier                  kr.    550,- 
                                   Indendørsrækker                 kr.    300,- 
 

6. Valg af bestyrelse 
 

Følgende blev valgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidat: 
Formand:                               Umair Butt - genvalg                       
Bestyrelsesmedlem:            Mikkel Grøn - genvalg 
Bestyrelsesmedlem:            Lene Slebsager - nyvalg  
 
Valg for 1-årig periode uden modkandidat: 
Bestyrelsesmedlem:            Suba Sivakumar - nyvalg                               
 

7. Valg af A- og O-
udvalg    
 
 

For en 3-årig periode blev genvalgt:                 Formand Michael Goeskjær 
 
For 1 år blev genvalgt suppleant:                      Jørn Beier 
 

8. Valg af interne 
revisorer og 
suppleant 

 
 

Genvalg af Anders Rex Larsen og Søren Clausen – begge for 1 år. 
 
Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant. 
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9. Eventuelt 
 

 
 
 
10. Afslutning 

Skanderborg (Chris Kleis Rasmussen) bad om ordet og udtrykte frustration over en snigende 
mentalitet generelt i klubberne, hvor negativitet, dårlig stemning og rygtedannelse vinder 
frem. Ikke godt for Dansk Cricket! En kraftig opfordring til at stoppe det og finde den gode 
stemning blandt klubberne frem igen både på og uden for banerne. 

 Formanden redegjorde for, at de sædvanlige fysiske overdragelser af diplomer til 
rækkevindere, erindringspokaler og hædersbevisninger af naturlige grunde ikke kan gøres på 
mødet – men at de alle vil blive udleveret ved passende lejligheder senere i løbet af 
sæsonen. 

  
Hædringer: 
Årets spiller 2019 og 2020: Hamid Shah, Svanholm, for enestående performance gennem nu 3 
sæsoner. 
 
FIBs Ungdomslederpris:  
2019 – Erik Hansen, Nykøbing Mors, som har været med i ungdomsarbejde siden 60érne – i 
dag primus motor igen for ungdomsudvikling på Mors 
2020 – Niels Bindslev, KB, mangeårig trofast klippe i ungdomsarbejdet og koordinering i KB 
 
Fair Play Pokalen Elitedivisionen: 
2019 – Esbjerg CV 
2020 – Ej uddelt pga. reduceret antal kampe grundet Corona. 
 
Udnævnelser af Æresmedlemmer af DCF – præsenteret og begrundet af Umair Butt: 
Peter Power  
Lars Hansen 

Begge udnævnt med akklamation af forsamlingen (via unmute-funktion og fælles-klap      ) 
 
Mødet afsluttedes ved at formanden takkede dirigenten for veludført arbejde med 
gennemførelse af dette online repræsentantskabsmøde og takkede alle mødedeltagere for 
deres medvirken og gode disciplin. Traditionen tro udråbtes et trefoldigt leve for 
cricketsporten. 
 
 
 
Mødet slut kl. 12.40. 
 
Referent: Ole Roland 
Dirigent: Jørgen Holmen 


