Bestyrelsesmøde 27.08.2018
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 & formål
Proces
Beslutning
Velkomst & nyt siden
Orientering Umair åbnede mødet med at byde velkommen.
sidst fra Umair Butt,
• Shashank Manohar er genvalgt som ICC-chairman for en to års periode
gennemgik kort sager
• GS & UB besøger landsholdet i Holland.
han havde været
• Monthly ICC Europe Webinar.
involveret i.
• Integrity – Discussing the risks and responsibilities for NGB’s in
the fight against corruption and organized crime in cricket
(October 8th )
• Budgets, Scorecard & Operational plans – Discussing outcomes
of the October ICC board meetings and best practices in planning
the year ahead (November 5th )
• T20I Status – Discussing what this means for members and how
to host a T20I (December 3rd)
• UB har været til DTA arrangement i Gentofte
• ICC-Dublin, orienterings mail allerede udsendt til bestyrelsen
• Møde med Niels Nygaard aftales når vi har fastlagt vores næste par bmøder
Referat fra sidste møde Beslutning Referat fra sidste møde godkendt.
Orientering fra
Orientering • Besøg i Stockholm
Generalsekretæren
GS har været i Stockholm og erfaringsudveksle med den nye formand i
det Svenske Cricket Forbund. Emner der blev drøftet var: Dommer
uddannelse, træner uddannelse, spillerregistrering, klubudvikling,
samarbejde omkring elite mv.
• Facebook kampagne med 9 klubber har været gennemført. Klubberne
har anvendt kampagnen forskelligt og resultatet har variereret. En
samlet rapport af erfaringerne mv. vil blive præsenteret senere.
• Status på turneringen blev kort gennemgået. Der har været
udfordringer omkring BOV med deres baneforhold. Indrapportering af
resultater i specielt ungdom samt 3 -og 4divisionerne er en udfordring
der håndteres. Vi må konstatere, at dommerne ikke indberetter
forhold der ikke er i orden. Dette forhold skal der arbejdes mere med
fremadrettet hvis vi skal forbedre baneforholdene ude i klubberne.
• Status på Masterklub
En kort fortælling omkring ”sammensmeltningen” af MK over i vores
strategispor blev givet, ligesom det blev informeret, at vi delvist er i
proces med slut rapporten til DIF samt vores egen evaluering af hele
forløbet.
• NPL (Norsk T20) og efterspillet. Der var flere spillere der var utilfredse
med at deres deltagelse blev blokeret af forbundet. GS, har været i
kontakt med det Norske Cricket Forbund for at modtage deres interne
evaluering af samarbejdet med NPL og en eventuel vej fremad.
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Elite S&U

Orientering • Evaluering efter Malaysia er udsendt og flere elementer er allerede
anvendt. Herunder: Tidligere udtagelse af holdet, tydeligere
kommunikation mv.
Orientering • Status før T20 i Holland.
o Holdet er udtaget, sent afbud fra Jonas på grund af skade hvorfor
Saad blev udtaget som hans afløser.
Orientering • Status mod WCL-div3 Oman
o Pt. Arbejder vi med forberedelse enten i Pakistan eller UAE. Det
afklares med spillerne omkring deres mulighed for at deltage mv.
o Vi har lavet en fornuftig med Christina (fys.) omkring både turen
til Holland samt Oman. Med i den pakke er at spillerne i den
mellemlæggende periode har direkte adgang til Christina for en
stærkt reduceret pris.
Debat
• Politisk deltagelse i forbindelse med WCL-div3 blev drøftet og det blev
aftalt at GS til næste møde fremlægger et overslag omkring
økonomien.
Debat
• CP opfordrede til at der arbejdes med en plan for vores trænere
udover jeremy.

Økonomisk status

Orientering JDM fremlagde regnskab for Q2. På grund af vores kvalifikation til WCLdiv3 i

Amatørbestemmelser
mv.

Oman forventes det at vores resultatet vil vise et større underskud end
oprindeligt budgetteret.

Beslutning • Sammen med tidligere udfordringer omkring vores
amatørbestemmelser besluttede bestyrelsen at der skal kikkes på en
mulig liberalisering af vore nuværende bestemmelser. GS udarbejder
et notat til næste b-møde.

Protest fra Svanholm
omkring dækning af
omkostninger til
omkamp i Skanderborg

Beslutning Bestyrelsen besluttede at denne omkostning indgår i udligningspuljen i
lighed med en regnvejrskamp. (se notat til bestyrelsen)

ECL (European cricket
liga)

Beslutning • Invitationen til deltagelse i en europæisk klubturnering blev drøftet og
det blev besluttet at GS arbejder videre med projektet. Der er aftalt et
møde i Holland mellem ECL (DW) Betty Timmer (Holland) GS (DK)
Det blev af talt at SB, JDM og GS holder et separat møde for at dykke
yderligere ned i detaljerne omkring de kontraktlige elementer.

Evalueringsmøde 28/10

Beslutning • Punkter til dagsorden mv. udarbejdes og besluttes på næste b-møde
den 20/9

Kalenderoverblik

Orientering

Udskudte punkter
Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 20. september og næste igen
den 20/10
Evalueringsmøde fastholdes til den 28/10 i Odense hvilket meddeles
klubberne straks dagsorden er fastlagt.
Status på strategispor 1&2 i forhold til DIF

Debat

Intet at rapportere

