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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

 Dato:  10. marts 2019 kl. 11.00         Sted:  Idrættens Hus, Brøndby 
 
 

1. Valg af dirigent. 
 

Formand Umair Butt (UB) bød velkommen og foreslog Jørgen Holmen som dirigent (valgt 
uden modkandidat). 
Umair mindede Folmer Christiansen med 1 minuts stilhed. 
Nye formænd for klubberne blev opfordret til at præsentere sig. 
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.  
22 klubber var repræsenteret. I alt 49 stemmer til stede. Repræsentantskabet var således 
beslutningsdygtigt på alle områder. 
 

2. Aflæggelse af 
beretning. 

 

UB aflagde beretning på bestyrelsens vegne for DCF - året 2018.  
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.  
 
Følgende deltog i debat: Søren Nissen, Line Østergaard, Jesper Jensen, Thomas Kentorp, 
Torben Bøhnke og Injam Khokhar– og den handlede primært om flg. emner:  

- Ændring af den grønne fremadrettet, baneforhold, omkampe ,  
damelandsholdet, hjemmeside-opdatering og nyhedsformidling, 
Masterklubevaluering – hvad lærte vi godt/skidt, breddeaktiviteter generelt, 
statistikker. 

 
Beretningen herefter enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet. 
 
Traditionen tro blev der overrakt diplomer til rækkevinderne og pokaler for bedrifterne i 
den forgangne sæson.   
Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik efter afstemning blandt rækkens anførere til 
Esbjerg. Thomas Provis pokalen (”årets spiller”) gik i år til Hamid Shah, Svanholm.  
FIB´s Ungdomsleder-legat til en person, som har gjort noget ud over det sædvanlige i sin 
klub, gik til Rasmus Koefoed, Glostrup. 
Frederik Klokker blev hædret for 100 landskampsjubilæum (som kun den anden spiller i 
DCFs historie). 
Stor applaus til alle modtagere! 
 
 

3. Regnskab 2018. 
 

Økonomiansvarlig John D. Møller præsenterede det udsendte regnskab, som er aflagt 
efter samme principper og setup som tidligere. Desuden gennemgik han budgetter for 
2019 samt ICCs fordelingsnøgler/principper. 
Hovedtræk i indtægter og udgifter samt noter blev kommenteret – og forbundets 
økonomiske status analyseret via gennemgang af aktiver/passiver. Påpegede at vi stadig 
har to store indtægtskilder: ICC og DIF – og at især dollarkursen (fra ICC’s midler) i forhold 
til budget udviklede sig gunstigt for forbundet i 2018.  
 
Der var ingen supplerende spørgsmål fra salen og regnskabet blev herefter godkendt 
uden debat.  
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Mødet blev herefter midlertidigt suspenderet, således at formand for DIF, Niels Nygaard, 
som deltog i mødet fra start, kunne berette om, hvad der pt sker i DIF. 
Niels omtalte bl a: 

- Stor ros til klubbernes ledelser og forbundet og bestyrelsen for det daglige 
arbejde, som er klart med til at holde sporten i gang, selvom vi er en lille nation 
på verdensplan. 

- Det glædelige i, at vi som en lille sport i Danmark kan opnå forholdsvis stort 
tilskud fra ICC. Det er misundelsesværdigt fra mange andre forbunds side. 

- DIF og DGI-projektet Bevæg dig for livet. Dejligt at vi kan fastholde vores 

samlede antal medlemmer – og han håber vi kan forøge i løbet af nogle år 😊 
- Eliten klarer sig godt i en stor verden – godt gået. 
- DIFs nye støtteprojekt, som tager udgangspunkt i strategiplanlægning, synes 

bedre end tidligere tiders tildelingspolitik. 
- Klubberne bærer hovedansvaret for, om det lykkes at udvikle sporten – støttet 

af forbundet. Tror på yderligere potentiale i cricket, men det vil kræve, at vi står 
sammen i DCF. 

- Spørgsmål fra salen: Hvad med E-sport medlemmer – vil de tælle med fremover? 
Kunne ikke besvares….  

 
 

4. Forslag til 
behandling. 

 

Alle forslag fra DCF (se bilag) fremlagt og begrundet af bestyrelsen v/ John D. Møller. 
 
Bestyrelsens forslag til opjustering af Amatør- og Ordensreglementet. 
Spørgsmål/debat fra salen: 
Nissen: Hænger det sammen vedr regnskabsførere? Ja, mener bestyrelsen. 
 
Vedtaget enstemmigt jvf oplægget. 
 
Bestyrelsens forslag til opjustering af Love for Dansk Cricket-Forbund. 
Spørgsmål/debat fra salen: Ingen. 
 
Vedtaget enstemmigt jvf oplægget. 
 
Bestyrelsens forslag til opdatering af Turneringsreglementet. 
Spørgsmål/debat fra salen: 
Søren Henriksen: Tilretning af statens takster bør ske hvert år. 
Steffan Langholtz: Lovlige bolde bør præciseres på skrift. 
Søren Henriksen: Vedr pitchens længde og bredde….? 
Injam Khokhar: Har ICC egentlig en App vedr D/L? 
Line Østergaard: Lilleput-reglerne bør indføjes i den grønne. 
 
Ingen yderligere indvendinger til forslaget. Bestyrelsen bemyndiges til at færdiggøre 
ændringerne under hensyn til de fremsatte indvendinger. 

 
Glostrup/ABs forslag til indførelse af spillercertifikat/spillerpas. 
Steffen Langgaard fremlagde på forslagsstillernes vegne forslaget og forklarede ideen 
med det. Hovedbegrundelser: Korrekte og entydige navne og id på alle spillere, hjælp til 
administration af kontingent mm. 
Spørgsmål/debat fra salen: 
Søren Henriksen: Virker som en stor administrativ belastning for de enkelte spillere og for 
klubberne. Og hvis DCF skal foretage arbejdet, vil det koste ekstra ressourcer? Også  
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bekymring for om der bliver stor forskel på database-tal og indberettede medlemstal. 
Ligeledes svært at forestille sig, at man skal gå helt ned til 13 år med dette krav. 
Line Østergaard: Helt enig med Svanholm – og bekymring om mange klubber kan stille 
hold i de lavere rækker, hvis det bliver gennemført. 
Anders Rex: Principielt enig i forslaget men bekymret for administrationen – hvem får 
byrden? 
Nordvest: Bekymret for om man kan nå at få spillere registreret inden kampene. 
Søren Henriksen: Hvad hvis en spiller ikke vil lade sig registrere af principielle grunde – 
kan han så ikke spille? 
Robert Slator: Ikke bange for forkerte tal vedr indberetning af medlemstal – 
kommunerne vil også være vågne her. 
Umair, personligt: På sigt kan han godt se, at det er en god ide, at vi har registreret alle 
spillere, men vi er nok ikke klar i klubberne administrativt lige nu. 
Steffan Langholtz: Man skal jo alligevel være medlem i mindst 7 dage for at kunne 
repræsentere en klub. 
Nordvest: Har andre forbund indført et lignende system? Alex Olsen: Ja, en del forbund 
har noget lignende setup. Og andre forbund kender til at have divergens mellem antal 
licensspillere og officielt indberettede antal medlemmer. 
 
Dirigenten forestod en opsamling af alle indlæg. Og foretog en vejledende afstemning: 

A) Enten implementeres inden for 1-2 år (ca 12 stemmer) – eller B)  på længere sigt 
(ca 22 stemmer). Resten undlod at stemme. 

Forslaget således ikke vedtaget på nuværende tidspunkt. 
 
 

5. Fastsættelse af 
kontingenter og 
indskud for 2019.  

 

Følgende satser blev begrundet og 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 
Bestyrelsesmedlem:                                              Shargiil Bashir  
Bestyrelsesmedlem:                                              Mikkel Grøn 
 
Den ledige plads blev ikke besat, men forslag fra salen at det kunne være en kvinde. 
Bestyrelsen tager til efterretning og vil arbejde videre med opgaven. 
 

7. Valg af A- og O-
udvalg    
 

For en 3-årig periode blev nyvalgt:                 Imran Botha 
 
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. 

9. Eventuelt Alex Olsen nævnte 
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1)rammerne for en ny udviklingspulje vedr ungdomsarbejde vil blive færdigarbejdet og 
udsendt til klubberne. ECL forventes fremadrettet at generere indkomst til udvikling af 
ungdomsarbejde. 
 
2) Vedr Baneforhold fx græslængde og screener. Anbefalinger under udarbejdelse og vil 
blive distribueret til klubberne som guidelines – og dommerne instrueres på møder d. 
13/4 i at ”indberette” uhensigtsmæssige forhold til forbundet. 
Anders Rex: Husk at have kommunerne for øje, når anbefalingerne udarbejdes. 
Steffan Langholtz: Husk at man selv i klubben har ansvar for at sikre sig adgang til en 
anden bane i god tid, hvis ens bane ikke er spilbar. 
3) DIF har godkendt at T20 Danmarksmesterskabet bliver et officielt DIF-guldmedalje 
mesterskab. Vinderen i 2019 deltager i ECL i 2020. Finalestævnet søges opgraderet i 
forsøg på at tiltrække flere tilskuere. 
 
Umair knyttede efter ønske fra nogle klubber flere ord på Masterklubprojektets 
gennemførelse, indhold og afslutning. Line kommenterede og stillede spørgsmålet: var 
det en succes eller….? Alex kommenterede yderligere og tilbød at fremsende den 
samlede evaluering til klubber, som måtte ønske det. 
Jafar, Albertslund, stillede spørgsmål til T20 Serie 1 – landsdækkende eller ej? 
 
Robert Slator: Kan T20 finalestævnet ikke en gang i mellem lægges i Vest? Jo – det var det 
i fx 2017, men stort ønske om at det i 2019 er på græs for at tilgodese landsholdet og 
dets spillere, som skal til T20 EM finale ugen efter finalestævnet i år. 
 
Ole Roland, vedr administration:  Mindede om anfører/dommermøder d. 13. april. 
Bolde kan bestilles inden sæsonstart. Newbery bolde forventes på kontoret inden for et 
par uger. 
Alle turneringsrækker indtastet i Turneringssystemet – og kampene låses omkring d. 
16/3, hvorefter redigering af ”den grønne” kan begynde. 
 

1) Afslutning  
Mødet blev traditionen tro afsluttet ved at formanden takkede dirigenten for veludført 
arbejde med gennemførelse af repræsentantskabsmødet – samt med et 3- foldigt leve 
for Dansk Cricket. 
 
 
Mødet slut kl. 15.20. 
 
 
Referent: Ole Roland 
Dirigent: Jørgen Holmen 


