REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dato: 11. marts 2017 kl. 11.00

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

1.

Valg af dirigent.

Formand Umair Butt (UB) bød velkommen, specielt til den nye klub Himalaya CC, 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.
20 klubber var repræsenteret. I alt 47 stemmer til stede. Repræsentantskabet var således
beslutningsdygtigt med hensyn til det fremsatte lovændringsforslag.
Der blev holdt et minuts stilhed til ære for Henry Buhl og Flemming Balstrup.

2.

Aflæggelse af
beretning.

UB aflagde beretning på bestyrelsens vegne for DCF - året 2016.
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.
Følgende deltog i debat: Anders Rex, Mikkel Grøn, Jørgen Jønsson, Kathrine Brock, Jan
Rasmussen, Ole Mortensen, Jesper Jensen, Louise Fredericia - samt UB på bestyrelsens
vegne – og den handlede primært om flg. emner:
- Jubilæumsarrangement i Sorø, strategiplanerne for DCF, årshjul for DCF’s
samlede virke, lukning af akademiet i Viborg, kvindecricket, aflyst
forbundsseminar, oldboys, promovering af Masterklubprojektet.
Beretningen herefter enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.
Traditionen tro blev der efter beretningen overrakt diplomer til rækkevinderne og
pokaler for bedrifterne i den forgangne sæson.
Preben Felt, Køge, blev hædret af formanden med fine ord for hans mangeårige og
enestående indsats for Køge KK. Preben modtog i januar fuldt fortjent DIFs Æresmedalje
for indsatsen.

3.

Regnskab 2016.

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 har været gunstig for forbundet i 2016.
Flg. spørgsmål blev stillet fra salen:
- Vedr. Budget 2017 – hvad er Andre tilskud på 360k? Tilbageførsel af Viborg
Akademi-hensættelsen.
- Hvad skal de 300k til græspitch bruges til? Udvidelse af eksisterende anlæg på
Svanholm Park.
- Udgifter til arbejdet med Strategien-udviklingen: Er spredt rundt omkring på
forskellige poster og områder.
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat.
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4.

Forslag til
behandling.

Alle forslagene (se bilag) fremlagt og begrundet af forslagsstillerne.
Bestyrelsens forslag til ændringer i forbundets love §10 (Turneringsleder er ikke længere
en valgt bestyrelsespost):
Vedtaget enstemmigt af alle tilstedeværende stemmer.
Bestyrelsens forslag til samlet opdatering af Turneringsreglementet.
Der var lidt debat og spørgsmål – bl.a.:
- Kan man spille på ét hold i T20 og for en anden klub i 50 overs? Nej.
- Lidt snak om ungdomsspillere på seniorhold.
- Ændringer vedr. udenlandske trænere som spiller? Nej
- Kan man spille både i den svenske og danske turnering? Ja – hvis man bor i
Øresundsregionen og har et svensk Samordning ID og er aktiv medlem af en
dansk klub. Man kan dog kun spille for én klub i Danmark.
- Danske spillere (fx landsholdsspillere) som periodevis spiller for klub i udlandet:
Ingen ændringer.
- Er et CPR-nummer entydigt defineret eller findes der evt ”administrativt” CPRnummer, som uhensigtsmæssigt kan give adgang til at spille? DCF vil undersøge
dette nærmere…
- Ros generelt for at vi åbner for mulighederne for flere til at spille i danske
turneringer.
Alle henvendelser vedr. turneringen skal ske til turneringsmailen – turnering@cricket.dk!
Vedtaget med overvældende flertal.
Svanholms forslag vedr. krav om ungdomshold for deltagelse i Elitedivisionen fra 2019:
Stor debat og argumenter som afslørede både for og imod – bl.a.: ”Hár vi prøvet”.
Dokumentation for ungdomsarbejde, generelt som det er nu, er svært at tilvejebringe.
Dirigentens opsummering: Tilsyneladende en generel stemning i salen for en
”stramning”, så der indføres nye regler/krav/forpligtigelser/praksis fra 2019.
Afstemning (endte med at være skriftlig): 19 for, 21 imod og 7 hverken eller. Forslaget
dermed faldet. Bestyrelsen vil dog fortsat søge metoder, der effektivt understøtter
ungdomsarbejdet.
Svanholms forslag om skærpelse af regler og tidskrav ved klubskifte – blev sammenlagt
med AB’s forslag om transfervindue:
Vil bestyrelsen tjekke hos DIF’s jurister, at alle formuleringer bliver korrekte, hvis reglerne
ændres? Ja
Vejledende afstemning om Svanholms forslag: 23 for, 16 imod, 6 ved ikke. Forslaget
dermed vedtaget.
Vejledende afstemning om fastsættelse af dato for evt. klubskifte: 20 foreslår 1.
december – 9 foreslår 1. februar – 1 foreslår 1. marts.
Bestyrelsen vil hurtigst muligt indarbejde konsekvenserne i Turneringsreglementet, da
det vil få betydning fra næste sæson.
AB´s forslag om ungdomsspillere på seniorhold mm:
Trukket, da det er dækket af bestyrelsens generelle justeringer af turneringsreglementet.
AB’s forslag om udvidelse af Elitedivisionen fra 2019:
Mange argumenter for og mange imod fra øvrige klubber.
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Bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med spørgsmålet bl.a. ud fra en afklaring blandt
1. Divisionsklubbernes holdning til evt oprykning til Elitedivisionen.
AB´s forslag om indførelse af transfervindue i de bedste rækker: Se under Svanholms
tidligere forslag om tidskrav ved klubskifte.
KB´s forslag om begrænsning af bestyrelsens ret til at foretage ændringer i
Turneringsreglementet: KB trækker forslaget.
5.

6.

Fastsættelse af
kontingenter og
indskud for 2017.

Følgende satser blev godkendt uden debat:
Kontingenter:
Aktive medlemmer
Passive medlemmer
Indskud pr hold: Elite- og 1. division
Øvrige udendørsrækker:
T-20 – alle serier
Indendørsrækker

Valg af bestyrelse

Følgende blev genvalgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidat:
Formand:

kr. 800,kr. 150,kr. 1.200,kr. 600,kr. 400,kr. 200,-

Umair Butt

Bestyrelsesmedlem (for ét år jf. nye Love): Torben Klitgaard
7.

Valg af A- og Oudvalg

For en 3-årig periode blev genvalgt:

Niels Bagh

8.

Valg af interne
revisorer og
suppleant

Genvalg af Anders Rex Larsen og Søren Clausen
Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant.

9.

Eventuelt

Bestyrelsen og ansatte præsenterede alle sig selv – efter ønske fra forsamlingen.
Ole Mortensen: Hvad kan gøres for at styrke Forty-aktiviteter? Master-turnering fx i
Fredericia i juni? Spurgte også til planerne for græspitche i Danmark.
Ole Roland: Dommerkursus i Herning næste weekend – tilmeldinger efterlyses NU...
ellers aflysning.
Jan Rasmussen: Gjorde stor reklame for Fortys værtskab for Forty EM i juli 2018 i Køge.
Jens Bønding: Efterlyste generelt mere information om forbundets virke.
Katrine Brock: Opfordrede alle til at se på dameaktiviteter som noget positivt for
klubberne.
David Borchersen: Status på Last Man Stands projektet?
Louise, Fredericia: Hvad med vuggestue-rekruttering (af mødre)?
Shargiil: Efterlyste opdatering og fokus på DCF’s strategiske planer og tiltag.
Johan, dommer: Korrekt opstregning af banerne i Københavnsområdet ønskes 
Injam Khokhar vedr. fremadrettet servicering af klubberne i alle turneringsspørgsmål:
- Alle spørgsmål/henvendelser vedr. Turneringen skal gå til enten
turnering@cricket.dk (skriftligt) eller ved telefonisk henvendelse til kontoret.
- Henvendelser vedr. live-scoring, log-in, resultater mm kan stadig ske til Injam,
som vil være ansvarlig for alt vedr. IT.
- Kontoret/Ole administrerer alle henvendelser og koordinerer evt. svar med
Turneringsudvalget
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Turneringsudvalget og Ole behandler indberetninger, protester, kampflytning
mm
Turneringstelefonen vil fremover kun være åben på kampdage i weekender. Man kan fx
ikke længere få svar på spørgsmål ved fx at ringe til Injam torsdag eller fredag aften.
-

10. Afslutning

Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik efter afstemning blandt rækkens anførere til
Herning CC. Thomas Provis pokalen (”årets spiller”) gik i år til Aftab Ahmed, KB. FIB´s
Ungdomsleder-legat til en person, som har gjort noget ud over det sædvanlige i sin klub,
gik til Christian Nielsen, Esbjerg.
Stor applaus til alle modtagere!
Tale og tak og gave fra formanden til Peter Østergaard for hans deltagelse i bestyrelsen
gennem 3 år. Ligeledes tale og stor tak og gave til Injam Khokhar for hans indsats som
turneringsleder siden 2009.
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. 16.15.
Referent: Ole Roland
Dirigent: Jørgen Holmen
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