Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 29. februar 2016
Sted:

DCF kontor, Id-Hus

Starttidspunkt:

Kl. 17.30

Deltagere:

Bestyrelsen + Jørgen Holmen (delvist) + Ole Roland.
Afbud: Jörg K.

Referat:
1. Generel orientering v/UB
Haft travlt som mellemmand på turneringsplanlægningen i ORs og Injams fravær. Der skal næste år
arbejdes og planlægges i samme planlægningssystem.
Møde med Hills CC: Positivt med mulighed for samarbejde med denne irske topklub om at enkelte
landsholdsspillere kan spille nogle kampe i 2016-sæson på deres 1.hold – som en del af spillernes
Elite-forberedelse til WCL Div-4 i slutningen af året.
2 stillingsopslag under udarbejdelse – vedr Sekretariatsleder og Udviklingskonsulent. Skal snarest
muligt offentliggøres.
Der skal snarligt være diverse næstformandsvalg i DIF. Umair handler og stemmer på DCFs vegne.
DCF er vært i Idrættens Hus for ICC Development-Forum i dagene 7.-9. marts.
2. Gennemgang af materialer til Repmødet, samt hædringer v/ UB
a. Agenda, valg samt bestyrelsens forslag til ændringer i Turneringsreglementet gennemgået
og diskuteret. Stor debat om mulig genindførelse af reglen om tvungen
ungdomsholdsdeltagelse for at kunne deltage i de landsdækkende rækker.
Stor debat om ændring af reglerne for spilletilladelser. Begge emner vil blive indarbejdet i
den nye strategi.
b. Bilag justeret
c. Slides gennemgået
d. Umair samler input til Beretningen og udsender udkast til øvrig bestyrelse start næste uge.
3. Gennemgang af turneringsreglementet v/IK
Der skal foretages nogle justeringer bl a jvf ICCs ændringer. Desuden nye tiltag fra bestyrelsen og
turneringsudvalget. Gennemgås på Rep-mødet via forslag og slides.
4. Status på Turnerings planlægningen pr. 29. feb v/IK
Alle rækker er lagt – og kvalitetssikring er i gang v/ Umair og Injam. Det forventes at alle rækker
”frigives” til klubberne senest mandag d. 7. marts.
5. Pause

6. Præsentation af Strategien v/JM
Redegjorde for forløb/møde med udvalgte klubber, hvor udkast til strategien 2016-20 blev
fremlagt. Erfaring herfra inddrages i planlægning af præsentationen på rep-mødet. Fyldig debat om
hvordan fremlæggelsen skal ske.
John færdiggør oplægget.
7. Høringssvar - ny fordelingsnøgle i DIF v/UB
Umair gennemgik kort DIFs proces og deres oplæg til ny fordeling af ”tipsmidlerne” fra 2018.
Han udfærdiger kort høringssvar, hvor vi som forbund bakker op om oplægget.
8. 150 års Jubilæum for cricket i Danmark – henvendelse fra Sorø v/AO
AO og UB holder snarligt møde med akademiets jubilæumsudvalg med henblik på et arrangement i
løbet af sommeren/efteråret.
Evt.
Injam: Hvordan afvikles T20 finalerne? Stævne med 4 deltagere – eller ”ren” finale? Vedtaget at
Serie 1-finalen afvikles som et stævne med 4 hold – i 2016 bliver det i Fredericia.
OR: Henvendelse fra ny klub i Odense. OR forklarer dem situationen, at vi ikke kan acceptere en
yderligere ny klub i Odense men vil opfordre til at de indmelder sig i én af de eksisterende klubber.
Mødet slut 21.30
Referat: OR

