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Bestyrelsesmøde 23.01.2018 
Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Umair Butt – John Møller – Søren Henriksen – Carsten Pedersen – Torben Klitgaard - Alex Olsen. 

Referent: Alex Olsen 

 

Emne & formål Proces Beslutning 

Velkomst & nyt siden sidst Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 

• UB orienterede kort fra DIF formandsmøde i Herning den 
6. januar. 

• AO informerede om at han havde haft et møde med 
vores nye DIF konsulent Torben Bundgaard. Mødet var 
uformelt og handlede om gensidig præsentation og vores 
samarbejde fremadrettet. 

• AO berette om status vedr. vores tilbud på værtsskab 
European Sub-Regional 2020 World T20 Qualification. Vi 
forventer en afklaring i uge 6/7. 

• ICC Annual Conference 2018 afholdes I Dublin, fra den 28 
juni til den 2 juli. Deltagere UB og AO. 

• AO Turneringssystem og Life-score er på plads og aftale 
for 2018 med Injam Khokhar. Ligeledes forventer vi 
snarest at have afklaret en aftale for yderlige 3 år. 

• AO gav en orientering fra kontoret, herunder oplyste at 
aftalen med Gitte Vejen er endeligt afsluttet. 

• Evalueringsmødet i Odense den 12. november blev 
drøftet: Enighed om at vi fortsat skal afholde denne type 
møde i perioden efter turneringen er afsluttet. Dato i 
2018 aftales og rammerne drøftes i bestyrelsen efter rep-
mødet i Odense den 10. marts. 

• UM henledte opmærksomheden på at vi kort efter rep-
mødet skal have aftalt et møde mellem bestyrelsen og 
Niels Nygaard, DIF´s formand. 

• ICC, scorecard blev drøftet og der var enighed om at 
bestyrelsen vi snarest skal have en bedre forståelse af 
hvorledes dette påvirker os. AO planlægger dette. 

Referat fra sidste møde Beslutning Referat fra sidste møde godkendt. 

Gennemgang af Budget 2018 og 
gennemgang af Regnskab 2017 

Beslutning JM gennemgik udkast til regnskab for 2017 og diverse 
spørgsmål blev besvaret. Bestyrelsen godkendte 
enstemmigt regnskabet 
JM fremlagde bestyrelsens budget for 2018, der er 
udarbejdet i samarbejde med ansatte. Bestyrelsen 
godkendte budgettet.  

Plan emner frem til Rep-møde d. 
10/3-18 
 

Debat • Regler for at spille i udenlandske ligaer skal yderligere 
bearbejdes. 

• Regler for motivering af ungdomsarbejde blev debatteret 
og der var enighed om at vi præciserer vores forslag og 
frembringer det til rep-mødet til erstatning for de 
nuværende regler (§25.5 og §25.5.1) 
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•  Forslag til tidsgrænse for klubskifte blev debatteret og 
der var enighed om at vi i første face fokuserer på 
udmeldelse og vi følger udviklingen tæt om der er behov 
for justeringer efterfølgende.  

• Regel for beton pitch (§ 35.1. Lov 7) pt. ingen ændringer i 
reglerne og dermed hverken forbud eller påbud. I 
forbindelse facilitetsanalyse udarbejder vi vejledning 
omkring anlæggelse.  

• Hæder og priser m.m.  
o Kurt Nielsen Pokalen skal uddeles i 2018. Prisen gives 

for mangeårigt og værdifuldt lederarbejde. I en klub 
og/eller i forbundet. Formand eller andet. 
Motiverede forslag modtaget. 

o F.I.B.´s Ungdomslederpris. Kandidat foreslås af vore 
konsulenter. 

o FAIR-PLAY Pokalen uddeles efter afstemning blandt 
elite klubberne. 

o Årets spiller – Thomas Provis Pokalen uddeles. 

Opdatering af aktionsliste inkl. 
prioritering af opgav i 2018 

Orientering Interne dokument opdateret og fremsendt bestyrelsen 

Strategi-vision m.m. Debat Doodle kalender udfyldes således vi kan fastlægge en dato. 
Program udarbejdes herefter. 

Mødekalender. Orientering AO opdater og udsender 

Eventuelt Debat Intet 

 

 
 


