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Bestyrelsesmøde 10.04.2018 
Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Umair Butt – John Møller – Shargiil Bashir – Carsten Pedersen (via. telefon) - Alex Olsen. 

Afbud fra Mikkel Grøn og Peer Jensen 

Referent: Alex Olsen 

Emne & formål Proces Beslutning 

Velkomst & nyt siden sidst 
fra Umair Butt, gennemgik 
kort sager han havde været 
involveret i. 

Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umair åbnede mødet med at byde de nye medlemmer i 
bestyrelsen velkommen. 
 

• Forberedelse af forbundsseminar den 18. marts 

• Dialog med leverandør i Pakistan, vedr. tøjpakker til 
landshold og dommere. 

• Formulering af ”start” pakke til nye bestyrelsesmedlemmer. 

• Ankesagen fra KB op i DIF (afsluttet Indberetning om 
hændelser efter kamp (#3717 Ishøj vs. KB) og intimidering af 
dommer. KB har anket til DIF - DIF har behandlet og afvist 
sagen og stadfæstet DCF´s beslutning) 

• Ansøgning fra KB omkring dispensation fra §3 i 
turneringsreglementet. 

• Oplyste om et ”totalt” nedbrud I Kenya efter WCL i 
Zimbabwe.  

• UB, vil når muligt deltage delvist i medarbejdermøder. 

• Ihsan sponsorship til 3 individuelle spillere på landsholdet. 
Det skal sikres at et sådan sponsorship ikke begrænser DCF’s 
fremtidige kommercielle muligheder.   

• Refleksioner fra Indendørs DM i Ishøj. 

Referat fra sidste møde Beslutning Referat fra sidste møde godkendt. 

Orientering fra 
Generalsekretæren 

Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Søndag den 25. marts har der været afholdt møde med 
dommere, anfører og skrivere. Temaet var nye regler, 
opdatering af labtops med seneste software til skrivere, 
herunder også den nye app til at foretage hurtig og nem 
Duckworth–Lewis (D/L) kalkulation. Møderne i henholdsvis 
Brøndby og Kolding havde meget fint fremmøde. I Brøndby 
deltog 42 personer og i Kolding 19 personer. 

• Vores svenske kolleger har netop afholdt deres årlige 
repræsentantskabsmøde i Stokholm. Mødet var meget 
langvarigt og udfaldet en helt ny bestyrelse og alle 
medarbejdere sygemeldt. 

• I forbindelse med den sidste fase i Masterklub projektet er vi 
netop nu ved at færdig med en kampagne med en gruppe af 
klubber. Kampagnen kører på Facebook og er designet og 
køres med ekstern assistance. Følg projektet på cricket.dk og 
Facebook. 

• Orientering omkring udelukkelse af en spiller fra 
landsholdsarbejdet. 

• ICC-European konference i Paris, hvor fokus var på ICC´s 
arbejde mod fremtidens strategi.  

• Orientering omkring Esbjerg Cricket Clubs arbejde med at 
flytte bane m.m. AO har været involveret. 
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Beslutning 

• Næsten alle vores landsholdsspillere har eller er fortsat i 
Spanien og Pakistan i forbindelse med forberedelse til WCLQ 
i Malaysia. Efterretningerne er på nuværende tidspunkt 
meget positive. Følg mere info på cricket.dk og Facebook.  
o En formel evaluering fra spillerne af turen til Malaysia blev 

aftalt, dækkende både forberedelser og selve turen. 

• Gennemgang af diverse landsholds aktiviteter frem til T20 i 
Holland i august/september. 

• Kalender for alle aktiviteter i forbundet er udarbejdet. 
Undtaget kampe der fremgår af turneringsprogrammet. 

• Den ”grønne” er færdig og klar som pdf og sendt i trykken. 
Igen i år med et printet turneringsprogram. 

• Vilkår for deltagelse i bestyrelsen blev oplyst herunder 
dækning af omkostninger. Shargiil Bashir oplyste, at han på 
grund af sit job, ikke kan modtage disse.  

• Bestyrelsen anerkender at forbundet fremadrettet skal 
indtage en mere proaktiv position i forhold til mulige brud på 
love og regler. Eventuelle rygter omkring sådanne brud der 
kommer os for øre, skal vi forsøge at optrevle, om disse kan 
bekræftes. Hvis nej, er det vigtigt at afsenderne af disse 
rygter enten dokumentere dem, eller trækker påstandene 
tilbage.  

Evaluering af rep-mødet og 
aktion punkter 

Beslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debat 
 

• Beslutninger der skal eksekveres på: 
o Forslag, Amatør & ordensreglementet justeringer – udsat til 

2019. Tidsfrist samkøres således fi i 2019 kan sikre 
vedtagelse 

o Forslag til opdatering af turneringsreglement, 
implementeret. 

o Klubskifte-regel, implementeret i 2019 reglementet + 
grundig info til klubber og spillere. Herunder direkte info til 
alle der deltager i landsholdsarbejdet. 

o Tvungne ungdomshold – vi arbejder videre med et forslag 
til rep. 2019. Forslaget udarbejdes efter dialog med 
klubber. 

o Info omkring persondataforordning. 

• Debat om gennemførelse af mødet 
o Registrering af stemmer. Ændring af procedure således det 

er tydeligt hvem der kan stemme og hvem der stemmer. 
o Formandens beretning – tid – indhold, ok. 

Bemærkninger/spørgsmål. Bedre styring af debatprocessen 
således, at debatten holder fokus på beretningen. 

o Dirigenten og mødeledelse. Skal talere i fremtiden op på 
talerstolen eller som nu rejse sig og tale fra salen? Angreb 
på og negative hentydninger omkring enkeltpersoner skal 
stoppes. 

o Fremlæggelse af forslag. Form – indhold m.v. Større fokus 
på hvordan forslag præsenteres og perspektivering. 

o Helhedsindtryk var at vi behøver et strammere fokus på 
formalia og struktur ligesom vi skal være tydeligere i 
fremføring af de punkter der er på dagsordenen. Fokus på 
relevans i forhold til debat og klare konklusioner. 

Evaluering af 
forbundsseminar 18.03.2018 

Debat • Formatet af mødet, var indholdet relevant, var drøftelserne 

meningsfulde, var ledelsen af mødet tilfredsstillende, er 

referatet fyldestgørende. General tilfredshed med hele 

dagen. 



 

 

• Konkrete punkter der blev debatteret. 

o Vores motto: CRICKET FOR ALLE fastholdes. 

o Værdierne finjusteres og overskrifternes omformuleres. 

o Ændringer af ICC-scorecard skal tilgå bestyrelsen. Fokus på 

at vi har fokus på de vigtigste kategorier i scorecard i 

forhold til vores prioriteringer. 

o En tydelig og levende information omkring vores strategi. 

Organisering af Dansk 
Cricket-Forbund, herunder 
rollefordeling i bestyrelsen. 
Udvalg mv. 

 Rammerne for Amatør- og ordensudvalget og bestyrelsen er 
reguleret i Love for cricket § 11 – 12 -13 -14 -15 og kan kun 
ændres af repræsentantskabet.  
 
Inden for de rammer kan bestyrelsen nedsatte diverse udvalg. 
Bestyrelsen overlader det til AO at håndtere denne proces. 
Bestyrelsen finder det relevant at vi fortsat har et 
turneringsudvalg (TU) under de kendte rammer. Ligeledes 
fortsætter vores Elite S&U (ESU), hvor opgaven er at sætte 
rammerne for landsholdsarbejdet, opfølgning og sparring for 
landstræneren. 
 
AO vil løbende rapportere til bestyrelsen omkring udviklingen i 
vores 2 strategispor og vores strategiske indsatsområder:  
Elite – Klubudvikling – Open Cricket – Organisation. 
 
Medlemmer af bestyrelsen er ikke nødvendigvis involveret i 
diverse udvalg og projektgrupper, men kan indkaldes og 
deltage i den udtrækning, interesse og kompetencer er tilstede.  

Opdatering af aktionsliste 
inkl. prioritering af opgav i 
2018 

Orientering Denne liste opdateres. Formatet flyttes ændres fra Word til 
Excel. Listen vil blive fremsendt til bestyrelsen i forbindelse 
med øvrige materiale inden bestyrelsesmøder.  
Opdateres via mail af JDM og AO 

Eventuelt Debat • Det undersøges om vi kan have glæde af digitale 
projektstyringsværktøjer. 

• Overveje om studerende der er indstillet på at lave Pro Bono 
arbejde omkring SoMe, jura m.v. 

• Aktivering af deltagere i landsholdsarbejdet i forhold til 
trænergerning m.m. 

• Planlægge ungdomskampe/camps m.v. når landshold er på 
tur. 

 


