REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dato: 4. marts 2012 kl. 11.00

Sted: KIF-Centret, Kolding

1.

Valg af dirigent.

Formand Thomas Kentorp bød velkommen og foreslog Jørgen Holmen, som blev
valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.
22 klubber var repræsenteret. I alt 50 stemmer til stede ved start.

2.

Aflæggelse af beretning.

TK indledte – se bilag: Formandens beretning - DCF - året 2011.
Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for flere afdøde cricketers...
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat:
Bjarne K Jensen: Er der kommet flere medlemmer via Integrationsprojektet?
TK svarede: Vi har status quo – men kan stille spørgsmålet hvordan situationen
havde været, hvis vi ikke havde haft projektet.
Jan Rasmussen: Hvad er egentlig målet for dansk cricket?
TK: Bestyrelsen vil til efteråret afholde et udviklingsseminar – muligvis med
støtte fra DIF.
Jørgen Jønsson: Hvor langt er ”5-klub”-projektet?
Lars Hansen: Vi forsøger at samle klubbernes ”eventuelle” nye
ledere/trænere/spillere til et arrangement d. 9. juni i Solvangsparken.
Ole Christiansen: Ide til udvikling – ungdomstræning i pausen under Elitekampe.
Stor succes på Malta!
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.
Bestyrelsen indstillede og begrundede over for forsamlingen, at Ole Christiansen,
Frem og Forty, udråbtes til Æresmedlem af DCF. Stor applaus – og blomster og
nål til Ole.
Traditionen tro blev der overrakt diplomer til rækkevinderne og pokaler for
bedrifterne i forgangne sæson.
Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik til Husum. Thomas Provis pokalen (”årets
kaster/årets spiller”) gik til Martin Pedersen, Kolding. FIB´s Ungdomsleder-legat
på 1000 kr. til en person, som har gjort noget ud over det sædvanlige – ikke kun
for egen klub men også for DCF – gik til Kathrine Brock, Esbjerg.

3.

Regnskab 2011

Økonomiansvarlig Umair Butt præsenterede det udsendte regnskab på
bestyrelsens vegne.
Hovedtræk i indtægter og udgifter samt noter blev kommenteret – og forbundets
økonomiske status analyseret via gennemgang af aktiver/passiver.
Jørgen Jønsson: Har landsholdets nedrykning til WCL Div-4 økonomiske
konsekvenser? Umair: Ja – 50.000 USD mindre tilskud pr år de næste 2 år – pga
placeringens betydning i ICCs ”vægtningssystem”.
Dirigenten nævnte, at det måske er en god ide fremadrettet at præsentere et
budget – når fx mindre ICC tilskud og stop for Int projekt-midler spiller ind?
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat.
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I forbindelse med frokostpausen blev ordet givet til dels Udviklingsteamet v/
Mikkel Grøn og Mia Bergsbo samt Turneringsudvalget v/ Injam Khokhar.
U-team:
Integrationsprojektet udløber om ca 4 måneder. Der er 2 ”svage sider”, som bør
have ekstra focus: Afholdelse af færdigudviklet
lærerkursus/begyndertrænerkursus lokalt på skoler nær klubberne – samt målet
med at deltagende klubber i projektet skal kunne dokumentere 25 nye medlemmer
i løbet af den samlede periode.
Desuden blev mindet om, at klubberne SKAL forsøge at afholde skoleturneringer
på deres baner for 3-4 skoler inden sommerferien – jvf udsendt koncept.
Et muligt nyt projekt i DCF-regi kan være ”Asylcenter-cricket” i samarbejde med
DIF, Røde Kors og evt Socialministeriet. Der arbejdes med ansøgninger.
Den nye hjemmeside blev præsenteret og forventes i luften inden månedens
udgang. Ideen er at flere skal kunne skrive via CMS-system uafhængigt af
webmasters deltagelse. Det er ikke endeligt afklaret, hvordan webmaster-rollen
skal besættes og fungere.
U-teamets indlæg affødte en del respons og kommentarer fra forsamlingen, bl a:
Jörg Krüger: Tror ikke mere på skolearbejdet. Vi skal have fat i børnene, der hvor
de er om eftermiddagen – altså SFO og Fritidsklubber.
Jønsson mente at skolearbejdet er vigtigt – men klubberne skal være med og
trække læsset!
Peder Pedersen: Kolding har allerede en del henvendelser fra Flygtningecentre.
Poul Winther: Kerteminde har ingen udbytte af SFO-arbejde.
Jan Rasmussen: Køge har gode erfaringer med SFO og tror på udvikling her.
David Borchersen: Glostrup har god erfaring med rekruttering via SFO – men
svært at fastholde i klubben.
Kjeld Lyngsø: Der skal planlægges tidligt ved samarbejde med skoler og SFO.
Mikkel Grøn: Nævnte www.spilcricket.dk Et godt redskab at have med ud på
skolerne.
Kathrine Brock: ”Åbent hus” med sociale arrangementer/events er en god ide ved
nye hvervekampagner.
Mia Bergsbo: Slog et stort slag for KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER, som 7-8
klubber allerede er i gang med.
Turneringsudvalget:
Gennemgik og informerede om det nye Turneringsadministrationssystem.
Alle kan via hjemmesiden søge alle oplysninger.
Hver klub skal udpege 5 personer, som skal kunne indberette resultater og data
efter hver kamp.
Systemet sættes op, så der automatisk tilgår hjemmeklubben en påmindelse, hvis
resultat m.m. ikke er indberettet 2 dage efter kampens dato. Herefter udstedes
bøde til hjemmeklubben hvis fortsat passivitet.
Der afholdes obligatorisk regnskabsførerkurser d. 7. og 8. april.

4.

Forslag.

Injam begrundede på bestyrelsens vegne forslagene til ændringer i
turneringsreglementet.
1) Indførelse af Duckworth/Lewis – DL – ved afbrudte kampe. Gælder kun
Eliten og 1. Division. Programmet installeres ENS på alle computere.
Debat om en eller to regnskabsførere.
Stort flertal for at indføre DL.
1 computer er nok (og det skal være hjemmeholdets!!) men begge hold skal
have en regnskabsfører.
2) Vedr ”udenlandske spillere” i sidste spillerunder: Vedtaget
3) Vedr klubskifte i løbet af sæsonen: Ikke vedtaget
4) Obligatorisk kunststofpitch fra 2013. Grunden til forslaget: Ensartethed.
Ændringsforslag: Først gældende fra 2014. Vedtaget.
5) Tilføjelse/ændring af §7.10 v/ Glostrup. David Borchersen spurgte til
bestyrelsens holdning – og Søren Henriksen svarede tilbage: Hvor

mange års dispensation vil I foreslå? David: Ingen tidsbegrænsning –
men udviklingsplan skal udarbejdes og holdes.
Kathrine, Esbjerg: Både for og imod. Esbjerg gjort stort arbejde i 3 år
men næsten ingen nye medlemmer. Vigtigt at satse på at få pigerne med.
Jønsson: Et godt forslag.
David: Nuværende praksis/reglement dur jo ikke – idet der i dag stort set
ikke er nogle juniorhold i hele Danmark.
Umair, på bestyrelsens vegne: Ikke nemt for bestyrelsen at afgøre
hvornår og hvordan man skal beslutte.
Søren Henriksen: Skal vi gøre som i Irland, Scotland og Holland – kun
deltagelse i bedste række hvis man har ungdom?
Dirigenten forsøgte med ny formulering.
Vejledende afstemninger gav flg resultat: Bestyrelsen kan dispensere i
op til 3 år – for et år ad gangen – og kun efter løbende proces med
klubben.
Bestyrelsen takkede for debatten.
Da alle forslagene vedrører Turneringsreglementet, blev der ikke foretaget
endelige beslutninger – men det er nu op til bestyrelsen inden udsendelse af ”den
grønne” at få færdiggjort og indarbejdet ændringerne.

5.

Fastsættelse af kontingenter og
indskud for 2012 .

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,Pokalrækker + T-20
kr. 400,Indendørsrækker
kr. 200,-

6.

Valg af bestyrelse

Der fremkom ønske fra Kvinderne v/ Kathrine Brock og Line Østergaard om et
fast Damemedlem i bestyrelsen. Formanden foreslog at 1-2 damer frit kan deltage
i bestyrelsesmøderne hver gang, hvis man føler dette relevant. Damerne takkede
ja til denne løsning
Følgende blev valgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidater:
Næstformand – Lars Hansen
Økonomiansvarlig – Umair Butt
Bestyrelsesmedlem – Peer Jensen
Bestyrelsesmedlem – Kurt Østergaard

7.

Valg af A- og O-udvalg

For en 3-årig periode blev genvalgt formand Michael Goeskjær.

8.

Valg af interne revisorer og
suppleant

Heide Holm Madsen (genvalg) samt Anders Rex Larsen (genvalg).
Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant.

9.

Eventuelt

Sekretariatslederen gennemgik praktiske muligheder for køb af bolde og andet
udstyr til ny sæson.

10. Afslutning

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.

Referent: Ole Roland

Dirigent: Jørgen Holmen

