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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
Dato:  12. marts 2016  kl. 11.00  Sted:  Scandic Hotel, Odense 

1. Valg af dirigent. 
 

Formand Umair Butt bød velkommen – specielt til ny klub: Bov IF CC og 
foreslog  Jørgen Holmen som dirigent, som blev valgt uden modkandidat. 
Nye formænd for klubberne blev opfordret til at præsentere sig. 
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.  
21 klubber var repræsenteret. I alt 49 stemmer til stede. 
 

2. Aflæggelse af beretning. 
       

 

UB aflagde beretning på bestyrelsens vegne for  DCF - året 2015.  
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.  
 
Mikkel Grøn: Er det korrekt forstået at der snarligt søges 2 nye ansatte? Ja – både 
en ny overordnet leder (ORs funktion) samt en Udviklingskonsulent (LHA 
funktion). 
 
Følgende deltog i debat: 
Jens Qvist, Line Østergaard, Ole Christiansen, Anita (Esb), Jønsson, Jesper 
Jensen samt formanden og medlemmer af bestyrelsen – og den handlede primært 
om flg emner: 

- Nedgang i ungdomsaktiviteter – sammenhæng til regler i 
turneringsreglementet eller til økonomi? 

- Eliteforberedelser 
- Turneringsadministration 
- Landsdækkende 2. Division 

 
Beretningen herefter enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet. 
 
Traditionen tro blev der efter beretningen overrakt diplomer til rækkevinderne og 
pokaler for bedrifterne i forgangne sæson. 
 
 
John Møller gennemgik herefter på bestyrelsens vegne tankerne omkring 
strategiprocessen og den kommende strategi. En video omkring tankerne om 
nødvendighed af strategiarbejde blev vist. 
 
Bestyrelsen har i 2015 arbejdet på en ny strategi for DCF. Det grunder i flere 
forhold; Klubberne har et faldende antal udøvere generelt, men især på 
ungdomssiden. Både nationalt og internationalt er niveauet faldende og der bliver 
færre ildsjæle i klubberne. Foruden klubberne og spillerne skal DCF kunne 
imødekomme krav og forventninger fra DIF og ICC.  
Udgangspunktet for strategien er at DCF skal understøtte klubbernes og det 
eksisterende udviklingsarbejde og skabe synlighed bl.a. gennem internationale 
resultater. DCF har gennem de seneste år opbygget en egenkapital med henblik på 
at kunne investere i udvikling under iagttagelse af økonomisk ansvarlighed. I 
strategien skal vi udbygge på de ting, vi kender og ved virker, men vi skal også 
være villige til at slippe det, som ikke virker og acceptere at nytænke nogle 
elementer. 
Strategien har identificeret 10 punkter (Klubudvikling, turneringsstruktur, 
frivillige, børn, elite, funding, alliancer, kommunikation, kvindecricket og 



 

 

organisation), men det er for mange til at skabe en klar vision, og uden en klar 
vision kan vi ikke kommunikere til hverken os selv og omverdenen. Visionen for 
strategien er ’Cricket for alle – for klubberne, elite og for alle andre, der vil spille 
cricket i Danmark’. 
Strategien indeholder 3+1 indsatsområder: tre sportslige kerneområder, nemlig 
klubudvikling, elite og open cricket, mens organisationen som ét forudsættende 
basis område. For hvert af de fire områder præsenteredes en række del mål for 
hvert år samt handlingsplaner. 
(Hovedpunkter fra præsentationen kan ses på hjemmesiden). 
 
Kommentarer/debat fra salen: 
Dirigent: Husk at forbundets vigtigste opgave jvf  lovene er at tilbyde og 
gennemføre turneringer for medlemsklubberne. 
Mikkel, AB: God vision – ”Cricket for Alle – sammen”. 
Han rejste spørgsmålet om Elitesatsning contra Breddearbejde. 
Umair kunne henvise til Irlands historie, hvor landsholdets succes pludselig blev 
et positivt element for klubberne. 
Sheikh, Cop.CC: Fin præsentation. Kunne godt tænke sig mere ”Medie”-hjælp fra 
DCF. 
Anders, Soraner: Ser forskellige slags ”deltagelse” – både de aktive og dem som 
skaber rammerne. 
Jønsson: Fint med denne nye plan, men bange for at vi ikke har focus nok på 
ungdomsrekruttering. 
Anita og Jens: Hvis focus på Eliten – hvordan bruges den? 
Jønsson: Godt med skolearbejde. Men anerkender at det er svært og at klubberne 
måske ikke magter det. 
Kjeld L: Måske også et marked for rekruttering på efterskoler mm? Desuden god 
ide med at henvende sig til pædagoger også. Opfordrede i øvrigt til at alle klubber 
finder en ”forty-repræsentant”, som kan sælge varen i klubberne. 
Line Ø: Hvorfor ikke så mange mål-tal for klubudvikling som for Eliten? 
Umair: Vi kan kun lave måltal for klubudvikling i samarbejde med klubberne 
selv. For Eliten kan/skal forbundet alene sætte målene. Vedr skolebesøg: Kun 
nogen værdi, hvis klubben er klar til at modtage nye spillere - vi skal have 
knækket udfordringen.... hvordan får klubberne noget ud af massiv skolesatsning 
(som fx i Kolding, som gennem mange år har af holdt store skolearrangementer)? 
Jörg Kruger: Svært at satse på lærere og pædagoger – men spørgsmålet om ledere 
i klubben er det væsentligste. 
Shargiil, KB: Hvordan nås de specifikke mål for 2016? 
Anders: Måske invitere til ”åben landsholdstræning” for breddeklubberne? 
Mikkel: Bekymret for om klubberne bliver tvunget til at satse mere på enkelte 
områder af strategien end andre – for at fx redde sit skind i en landsdækkende 
række? 
 
John/bestyrelsen uddybede jvf spørgsmålene. 
 

3. Regnskab 2015. 
       

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 indtægskilder: ICC og DIF – og at især dollarkursen (fra ICCs 
midler) har været gunstig for forbundet i 2015. 
Flg spørgsmål blev stillet fra salen: 
Mikkel, AB: Hvorfor meget større udgift til græspitch end budget? Fordi vi bl a 
har investeret i nødvendigt nyt udstyr til pleje. 
Mikkel: Hvad hvis flere klubber på et tidspunkt også får græspitch – hvordan vil 
DCF så støtte? 
Bestyrelsen: Det må vi forholde os til. Lige nu støtter både Brøndby kommune og 
ICC den eneste nuværende pitch. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat. 



 

 

4. Forslag. 
       

Alle forslagene (se bilag) fremlagt og begrundet af turneringslederen. 
 
Bestyrelsens forslag til ændringer i Turneringsreglementet: 
 

a) Præcisering af regler for spilletilladelser. Opbakning fra salen. 
b) Mindste antal overs. Blandet/ligeligt delt modtagelse blandt klubberne.  

Kampens resultat – brug af bowlout: Nedstemt af klubberne. 
c) Generelt samme regler for alle landsdækkende regler.  

 
Nissen: Stillede spørgsmål til forståelsen. 
Shargiil, KB: Ønsker at alle med opholds/arbejdstilladelse i Danmark skal kunne 
spille med det samme. 
Bov CC: Synes reglerne er for løst formuleret. 
Forsamlingen generelt ytrede ønske om at bestyrelsen fremadrettet gør det mere 
enkelt for alle at spille cricket i Danmark. 
Shargiil: Ikke konsekvens mellem forskellige regler for antal overs og ønsket om 
at landsdækkende rækker skal afvikles ens. 
Århus: Har tidligere fremsendt forespørgsel om diverse punkter, hvor klubben 
ikke umiddelbart kan opfylde ”fælles regler” for alle landsdækkende rækker. 
Umair erklærede at man ønsker at ”strømline” reglerne bl a også af hensyn til 
dommerne – og at Århus selvfølgelig er velkommen til at fremsende diverse 
dispensationsansøgninger. 
 
Bestyrelsen tog debatten til efterretning. 
Det er nu op til bestyrelsen inden udsendelse af ”den grønne 2016” at få 
færdiggjort og indarbejdet ændringerne vedr Turneringsreglementet. 
 
Injam gennemgik obligatoriske ændringer til de ordinære spilleregler. Disse 
tilrettes i ”den grønne” 
Tilkendegivelser fra salen positive. 
 
Injam fremlagde oversigt over tilmeldinger og rækkeinddelinger for sæson 2016. 
Medførte igen en debat om antal ungdomshold..... 
Injam beklagede i øvrigt, at turneringen i år er sent ude hos klubberne.  
Der blev også fremlagt plan for påsættelse af antal dommere i de landsdækkende 
rækker (2 dommere) samt i 3. Div (1 dommer). 
Vedr resultatformidling og indberetning: CrickHQ indføres i de landsdækkende 
rækker samt to bedste T20 serier. 
Fredericia/Line frustreret over turneringsplanlægningen. Mikkel støttede at 
arbejdet med turneringsplanlægningen (mellem senior og ungdom) prioriteres 
højere fremadrettet. 

5. Fastsættelse af kontingenter og 
indskud for 2016 .  

 
 

Følgende satser blev godkendt uden debat: 
 Kontingenter:     Aktive medlemmer    kr. 800,- 
                             Passive medlemmer  kr. 150,- 

Indskud pr hold: Elite- og 1. division         kr. 1.200,- 

                            Øvrige udendørsrækker:   kr.   600,- 

                            T-20 – alle serier               kr.   400,- 

                            Indendørsrækker               kr.   200,- 

6. Valg af bestyrelse 
 

Følgende blev genvalgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidater: 
 
Næstformand:            Søren Henriksen 
Økonomiansvarlig:    John D. Møller 
Bestyrelsesmedlem:   Alex Olsen 
 
Carsten Pedersen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem, da Jörg Krüger ikke 
ønskede genvalg. 
 

7. Valg af A- og O-udvalg For en 3-årig periode blev genvalgt:   Folmer Christiansen. 



 

 

     

8. Valg af interne revisorer og 
suppleant 

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

9. Eventuelt Shargiil opfordrede til at man ser på ”kvalitet” fremfor ”kvantitet”, når der skal 
afgøres, om ”tvungen ungdomshold” skal indføres igen. 
Bilal, Tåstrup: Kan det være en god ide at skære 50 overs til 40 overs? 
Line Ø: Hvad skal den nye Breddekonsulents opgaver være? 
David, Glostrup: Er det et problem med det stigende antal klubber (for 
seniorhold) i københavnsområdet? 
Jafar, Albertslund: Ide at spille landsholdet mod  Øst og Vest? (Der er ved at 
blive arrangeret Øst mod Vest for elitesenior ☺) 
Jens Q: Problematisk at der er dommerkursus i Vest i samme weekend som 
skriverkursus. 
Ole Ro/ Jesper J: Der afholdes dommerkursus i Vest d. 2.-3. april i Herning. 
Ønske fra bl a Kolding om billigere alternativ hvid bold til de bedste rækker. 
Sheikh: Ønske om tilskud til sightscreens... hvortil bestyrelsen svarede, at dette 
område (faciliteter) generelt var klubbernes/kommunernes eget ansvar. 
 

10. Afslutning 
 

Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik efter afstemning blandt rækkens anførere 
endnu engang til Husum CC. Thomas Provis pokalen (”årets spiller”) gik i år til 
Anders Bulow, Skanderborg. FIB´s Ungdomsleder-legat på 1000 kr. til en person, 
som har gjort noget ud over det sædvanlige i sin klub, gik til Sonnick Thacker, 
Svanholm CC. 
Stor applaus til alle modtagere! 
 
Tale og stor tak og vingave fra formanden til Jörg K for hans store frivillige 
arbejde og deltagelse i bestyrelsen (og han har heldigvis lovet at fortsætte med 
mange funktioner ☺) 
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. 
 
 

Referent:  Ole Roland Dirigent:  Jørgen Holmen  
 

 


