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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

 Dato:  10. marts 2018 kl. 11.00         Sted:  Scandic Hotel, Odense 
 
 
1. Valg af dirigent. 

 
Formand Umair Butt (UB) bød velkommen, specielt til de nye klubber Frederikshavn og 
Ikast (som dog ikke var tilstede), og foreslog Jørgen Holmen som dirigent (valgt uden 
modkandidat). 
Nye formænd for klubberne blev opfordret til at præsentere sig. 
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.  
18 klubber var repræsenteret. I alt 40 stemmer til stede. Repræsentantskabet var således 
beslutningsdygtigt på alle områder. 
Der blev holdt et minuts stilhed til ære for Kurt Østergaard. 
 

2. Aflæggelse af 
beretning. 

 

UB aflagde beretning på bestyrelsens vegne for DCF - året 2017.  
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.  
 
Følgende deltog i debat: Søren Nissen, Asmat, Jørgen Jønsson, Peter Østergaard, Torben 
Bøhnke,  Mikkel Grøn - samt UB på bestyrelsens vegne – og den handlede primært om 
flg. emner:  

- Hjemmesidens struktur, den grønnes indhold af turneringsplanerne, 
evalueringsmødet i Odense, Årsskriftets indhold (manglende bredde/frivillig 
focus), damecrickets fremtid, manglende årshjul på hjemmesiden. 

 
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 
Herning CC. Thomas Provis pokalen (”årets spiller”) gik i år til Saif Ahmad, Svanholm.  
FIB´s Ungdomsleder-legat til en person, som har gjort noget ud over det sædvanlige i sin 
klub, gik til Søren Sørensen og Dennis Seier, Køge. 
Stor applaus til alle modtagere! 
 
 

3. Regnskab 2017. 
 

Økonomiansvarlig John D. Møller præsenterede det udsendte regnskab, som er aflagt 
efter samme principper og setup som tidligere. 
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 ikke var gunstig for forbundet i 2017. 
Flg. spørgsmål blev stillet fra salen: 

- Hvad er forskellen på Hensættelser og Anden kortfristet gæld? 
- Hvorfor nedgang i budget til damer? 

John svarede på bestyrelsens vegne. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat.  
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4. Forslag til 

behandling. 
 

Alle forslagene (se bilag) fremlagt og begrundet af bestyrelsen v/ John D. Møller. 
 
Bestyrelsens forslag til opjustering af Amatør- og Ordensreglementet. 
Det blev som udgangspunkt gjort klart, at ændringerne først vil blive sat endelig til 
afstemning på næste repræsentantskabsmøde. 
Ingen indvendinger til forslaget fra salen. Det vil således blive sat til afstemning næste år. 
 
Bestyrelsens forslag til generel opdatering af Turneringsreglementet. 
Der var lidt debat og spørgsmål – bl.a.: 

- Svanholm: ikke rimeligt at man skal betale dommerne inden kampen. Asmat 
støtter. Bestyrelsen afklarer spørgsmålet inden sæson 2018. 

- KB: Skal dommere ikke også nævnes under ”bringe spillet i miskredit”? 
- Herning: Hvorfor ikke følge ICCs nye regler fuldt ud bl a vedr udvisning? Er vi 

mere klar (dommerne) til at håndtere reglerne næste sæson? 
 
Ingen yderligere indvendinger til forslaget. 

 
Bestyrelsens forslag til ændring af regler for klubskifte 

- KB: Hvordan forholder vi os, hvis en spiller er medlem af 2 klubber? 
- Svanholm: Der skal være en henvisning til at man altid kan skifte, hvis man fx 

flytter landsdel (altså bevare nuværende mulighed for dette). 
- Ishøj: Hvorfor skal der være en regel vedr 20% kontingentstigning? 
- Hvidovre: Gælder reglerne også indendørs? (Nej – indendørs hverken binder 

eller løsner)  
- Kolding: Hvad hvis alle klubbens spillere melder sig ud pr 1. Dec? 
- KB: Svært hvis man kan søge dispensation. 
- Kerteminde: Opfordrer til rummelighed fra alles side. 
- Copenhagen: Der ønskes en tidsfrist for tilbagemelding om man ønsker at rykke 

op eller ej, hvis man er berettiget til det. 
- Glostrup: Det burde ikke være nødvendigt at skrive, at hvis afgivende klub ikke 

er imod klubskifte, så kan det ske som tidligere. 
 

Bestyrelsen tager kommentarerne til efterretning og implementerer forslaget. Dirigenten 
understregede, at klubberne bærer et medansvar for at denne information tydeligt tilgår 
deres medlemmer. 

 
Bestyrelsens forslag til ændringer vedr ”tvungne” ungdomshold i landsdækkende rækker. 

- Herning: Imod forslaget.... det er svært med ungdom....Hvad med os, der har 
igangsat skolearbejde men ikke hold endnu?  

- Soraner: Vi risikerer at skade vores elite ved at indføre bøder 
- Ishøj: Støtter forslaget 
- Fredericia: Trænerudveksling i stedet for bøder? 
- Svanholm: Vi har lagt et andet forslag frem, som indeholder mere ”belønning”. 
- Soraner: I stedet for bøder kan alternativt være at starte med bonuspoint. 
- Kerteminde: Vi mangler penge! Hvorfor ikke uddele fra DCFs formue? 
- Fredericia: Det er ikke et spørgsmål om penge – men om trænere. 
- Albertslund: Hvorfor skal det kun gælde Eliten og 1. Div? 
- Umair og John svarede på bestyrelsens vegne.  
- KB, afsluttende kommentar: Vi skal tænke os om – hvis vi ikke følger 

bestyrelsens forslag eller ikke gør noget andet, så gælder de nuværende regler – 
nemlig at nogle hold skal tvangsnedrykkes. 
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Vejledende afstemning: Generelt modstand mod bestyrelsens forslag. 
Konklusion: Bestyrelsen arbejder videre og inddrager klubberne i udarbejdelse af ændret 
forslag. 
 
 

5. Fastsættelse af 
kontingenter og 
indskud for 2018.  

 

Følgende satser blev godkendt uden debat: 
Kontingenter:           Aktive medlemmer              kr. 900,- 
                                    Passive medlemmer            kr. 200,- 
Indskud pr hold:      Elite- og 1. division           kr. 1.300,- 
                                   Øvrige udendørsrækker:    kr.   700,- 
                                   T-20 – alle serier                  kr.   500,- 
                                   Indendørsrækker                 kr.   300,- 
 

6. Valg af bestyrelse 
 

Følgende blev valgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidat: 
Næstformand:                                                   Carsten Pedersen 
Økonomiansvarlig:                                            John D. Møller 
Bestyrelsesmedlem:                                         Peer Jensen 
 
Valgt for 1-årig periode: 
Bestyrelsesmedlem:                                         Mikkel Grøn 
Bestyrelsesmedlem:                                         Shargiil Bashir 
 

7. Valg af A- og O-
udvalg    
 

For en 3-årig periode blev genvalgt:             Formand Michael Goeskjær 
 
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 1) Arbejdet med facilitetsanalyse 2) Persondataforordning skærpes pr 
1. maj. DIFs pjece vil blive udsendt til klubberne. 
Ole Roland, vedr administration: Klubber med ønske om køb af røde bolde skal snarest 
henvende sig. Mindede om anfører/dommermøder d. 25. marts. 
 

10. Afslutning Kurt Nielsen-pokalen (uddeles hvert 5. år til en markant leder i DCF klubregi) tildeles XX, 
som desværre ikke var tilstede på mødet. Bestyrelsen vil finde en passende lejlighed i 
løbet af sæsonen til at overrække den. 
 
Tale og stor tak og gave fra formanden til Søren Henriksen for hans deltagelse i 
bestyrelsen gennem 11 år. Ligeledes tale og stor tak og gave til Alex Olsen for hans 
bestyrelsesarbejde gennem 3 år. Han fortsætter fremadrettet i DCF som 
generalsekretær.  
 
Mødet blev traditionen tro afsluttet med at formanden takkede dirigenten for veludført 
arbejde med gennemførelse af repræsentantskabsmødet – samt med et 3- foldigt leve 
for Dansk Cricket. 
 
Mødet slut kl. 15.10. 
 
Referent: Ole Roland 
Dirigent: Jørgen Holmen 
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