Bestyrelsesmøde 20. januar 2019
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). Ole Roland OR, deltog under punktet ICC-scorecard og Carsten
Martensen CM, deltog under punktet Strategiarbejde.
Referent: Alex Olsen
Emne
Velkomst og indledning mv
Proces
Beskrivelse /
UB bød velkommen og lagde op til at vi fik en produktiv dag, med god tid til at diskutere
beslutning
de emner der er på dagsorden.
Emne
Beskrivelse /
beslutning

ICC scorecaard
Proces Orientering
OLR, gennemgik det seneste scorecard.
Vi er fortsat i kategori E når det gælder AM scorecard. Der ændres løbende på
opbygningen af scorecard. Men det er åbenlyst at ICC har mere fokus på pige/kvinde
cricket fremadrettet. Scorecard er vedlagt til nærmere granskning. Det blev aftalt at der
nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på hvordan Scorecard kan
”udnyttes/optimeres” yderligere.
Se præsentation fra dagen samt scorecard fra ICC

Emne
Beskrivelse /
beslutning

Hvordan sikrer vi T20 som den bedste pathway til ECL
Proces Orientering/spørgsmål
Hvis T20 skal være pathway til ECL, er det blevet endnu mere aktuelt at sikre at vores T20
turneringer bliver prioriteret og vi opnår den bedste kvalitet.
Det er vigtigt at vi får det bedste T20 hold kvalificeret til ECL og dermed sikrer DK den
bedste placering.
Bestyrelsen ønsker at T20 skal have samme fokus og status som vores ordinære
turnering?
I 2019 4 hold i øst og vest. 8 i alt og top-4 mødes til finalestævne på Svanholm Park den
8-9 juni.
Hvorledes kan vi i givet fald få klubberne og spillerne med på at gå samme vej? Det blev
aftalt at MG, JDM og GS vil udarbejde et oplæg
Det blev besluttet at vinderen af T20 i 2020 vil repræsentere DK i ECL. Dette er ikke
nødvendigvis ensbetydende med at T20 også vil være pathway fremadrettet.
Se præsentation fra dagen

Emne
Beskrivelse /
beslutning

ECL, hvorledes fordeler vi fremtidens indtægter
Proces Debat og godkendelse
Der er 3 grupper af indtægter i forbindelse med ECL og indtægterne fordeles således:
Annual Federation Fee: 100% tilgår som normal indtægt til DCF
Participating fee clubs: 100% tilgår via DCF til den deltagende klub
Prize Money: 30% til klub - 30% til udviklingspulje (ungdom) – 60% til DCF.

Emne
Beskrivelse /
beslutning

Tvungne ungdomshold
Proces Beslutning
Med baggrund i den seneste debat på rep-mødet 2018, er det bestyrelsens ambition at
tilpasse vores nuværende regler til den nuværende virkelighed. Hvis vi ikke kan levere et
realistisk alternativt til de nuværende regler, ønsker bestyrelsen at fjerne dem helt fra
turneringsreglementet.
GS udarbejdet et notat i denne forbindelse til behandling på b-møde den 19. februar.
Se notat og præsentation fra dagen
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Emne
Beskrivelse /
beslutning

Strategiarbejde
Proces Orientering og debat
Orientering om strategispor 1, fremskridt og fremtid.
Først et tilbageblik på medlemsudviklingen gennem tiderne i Dansk Cricket Forbund.
Heraf kan det konkluderes, at tidligere har alle Elite senior klubber haft ungdom, de
fleste kun et hold pr. årgang, og vest har traditionelt været stærkere end øst. Det ses
også, at når vi har tilført yngre årgange (først drenge, så Lille og seneste Mini), har det
svækket de ældre årgange. Samlet konklusion: der er behov for prioritering af årgangene
– i vest er fokus på lilleput.
Status på tilmeldinger (ungdom): det står skidt til.
Gennemgang af strategispor:
• Opkvalificering af trænere: vi udvikler nye kurser tilpasset DK forhold og styrker
rekrutteringsdelen med et bedre tilpasset forløb
• Identificering af frivillige og uddannelse af holdledere: tydeligere tilbud til dem som vil
have flere frivillige og mere bevidste om at ”gå forrest” til DCF-arrangementer
• Forbedring af faciliteter: forstå behov for haltider og udstyr, for at kunne understøtte
klubber bedst muligt
Både vi og DIF er tilfredse med fremskridtene.
Der blev også lavet en afdækning af de klubber som skal være med til at realisere
målene.
Se præsentation fra dagen

Emne
Beskrivelse /
beslutning

Afrunding
Proces
UB afsluttede dagen med at takke alle for deres konstruktive deltagelse.

