Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 25. januar 2016
Sted:

DCF kontor, Id-Hus

Starttidspunkt:

Kl. 17.30

Deltagere:

Bestyrelsen + Ole Roland
Afbud: Jørg Krüger

Dagsorden:
1) Siden sidst/bordet rundt.
Personalesituation gennemgang v/ Umair. Lars Hedegaard har opsagt sin stilling pr 29. februar. Der
holdes overdragelsesmøde med Lars inden for max 2 uger.

2) Valg af mødeleder og referent: Umair og Ole
3) Udkast til Årsrapport 2015 foreligger, status på revision v/ UB og OR
Bestyrelsen gennemgik og diskuterede oplægget til Årsrapporten og godkendte dette. EY arbejder
på revision, som forventes færdigt i denne uge.

4) Status på Budget 2016/ICC v/ Umair
Gennemgang og forklaring på indkomster, dollarkurs, udgifter mm. Budget søges nu godkendt hos
ICC.
Status på turnering 2016 v/ Injam
TU arbejder stadig på indsigelser/ændringer i Eliten og øvrige landsdækkende rækker. Herefter skal
ungdom og øvrig senior på plads. Injam skal have en snak vedr ungdom med Kronby/Frederik om
muligheder i Øst – og med Jörg/Lars om muligheder i Vest.

5) Rep-mødet d. 12. marts – rammer, valg, beretning, hædringer mm v/alle
Sted: Odense, Scandic Hotel, kl 11. Klubberne er adviseret inden jul – og reminder om indsendelse
af forslag udsendes næste uge. Bestyrelsen følger op på beretning, valg mm på næste b-møde d.
29. feb.

6) Bestyrelsens eventuelle forslag til behandling på Rep-mødet. Injam fremsender inden mødet TU´s
oplæg til ændringer – incl revision af Turneringsreglementet. v/Injam
Det diskuteres, om der skal indføres gule og røde kort til dommerne. Der er fordele og ulemper. TU
skal til næste møde præcisere brugen i praksis.

Udover evt ændringer i Disciplinærreglementet, skal der foretages ændringer i
Turneringsreglementet på flg områder: Spilletilladelser, mindste antal overs, kamps resultat,
sightscreens, power play, free-hit, stillinger.

7) Om-organisering af dagligdags indsatser v/Umair
Opfordring til at B-medlemmer aflaster Ole med ”daglig sparring” af øvrige ansatte samt viser hensyn med
nye opgaver, så han i nærmeste fremtid kan sikre at vi får ”lukket” flere større administrative opgaver,
regnskaber, surveys, indberetninger mm.

8) Strategiprocessen - hvor langt og hvordan rulles ud? v/ Strategiudvalg/John
Gennemgang af udkast til fremtidig strategi. God debat om indhold samt ”facon” for fremlæggelse over for
klubberne. John redigerer videre og mere færdigt – så oplægget kan præsenteres for en udvalgt skare af
”ældre” cricketledere inden for ca 2 uger. Herefter overvejes enten at invitere alle klubledere til ”info”
møde (i Kolding d. 13. feb) – eller at planlægge Rep-mødet d. 12. marts således, at bestyrelsens oplæg kan
diskuteres åbent.
Det forventes altså pt, at oplægget til endelig strategi 2016-20 kan fremlægges på rep-mødet i Odense.

9) Næste møde – planlagt til 29. feb. – generalprøve på Rep-mødet.
10) Eventuelt
Reglerne for landsholdsaktuelle spilleres mulighed for at spille nogle kampe som amatør på et bedre
udenlandsk hold sideløbende med deltagelse i den hjemlige turnering skal undersøges og måske
præciseres. Injam/TU ser på dette.

Mødet slut: kl. 21.50.
Referent: Ole Roland

