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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
Dato:  14. marts 2015  kl. 11.00  Sted:  Idrættens Hus, Brøndby 

1. Valg af dirigent. 
 

Formand Thomas Kentorp bød velkommen – specielt til ny klub: Fyn CC og 
foreslog  Jørgen Holmen som dirigent, som blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt. 
22 klubber var repræsenteret. I alt 51 stemmer til stede. 
 

2. Aflæggelse af beretning. 
       

 

TK aflagde beretning på bestyrelsens vegne – se bilag:  Formandens 
beretning - DCF - året 2014.  
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.  
 
Mikkel Grøn, AB – fin beretning – men manglede at det blev bemærket, at AB 
havde haft 125 års jubilæum. 
 
Line Østergaard, Fredericia – hvad sker der med Masterklubprojektet? TK 
beklagede den langsomme start med baggrund i ansættelsen af projektlederen. 
 
Jan Rasmussen, Køge: Savner mere fra bestyrelsen omkring vision og mål – hvor 
vil ”vi” hen med Dansk Cricket? Sheikh, CCC, bakkede op. 
 
Peer Jensen, bestyrelsen: Vi har sat Masterklub i gang – og håber det giver pote, 
da det er en vigtig satsning – den største i DCF i mange år. 
 
Bilal, Tåstrup: Hvordan vil forbundet prioritere midler til at støtte klubberne via 
Masterklubprojektet? 
Bestyrelsen: Masterklubprojektet bliver nøjere gennemgået senere på mødet af 
Thomas Kronby. 
 
Sami Ullah, Ishøj: Hvad er tankerne bag at skære Eliten ned til 6 hold? 
Dirigenten henviste til, at emnet ville blive gennemgået og forklaret mere 
detaljeret senere på mødet. 
 
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet. 
 
Traditionen tro blev der efter beretningen overrakt diplomer til rækkevinderne og 
pokaler for bedrifterne i forgangne sæson. 
Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik efter afstemning blandt rækkens anførere 
til Husum CC. Thomas Provis pokalen (”årets spiller”) gik igen i år til Frederik 
Klokker, Skanderborg. FIB´s Ungdomsleder-legat på 1000 kr. til en person, som 
har gjort noget ud over det sædvanlige, gik til Ali Akhtar, Ishøj CC. 
Stor applaus til alle modtagere! 
 

3. Regnskab 2014. 
       

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. Påpegede at vi 
har to store indtægskilder: ICC og DIF. 
Flg spørgsmål blev stillet fra salen: 



 

 

 
Anders Rex, Soranerne – tilføjelse: Vi har 2 yderligere sponsorer – alle vores 
frivillige kræfter samt kommunernes diverse tilskud til klubberne lokalt. 
 
Mikkel Grøn: Hvordan kan ungdomsbesøg fra Østrig koste 65.000 kr?  
Umair: For at lokke dem til.... og for at give vores unge talenter – også fra Vest – 
gode internationale oplevelser. 
 
Sheikh, Copenhagen CC: Kan andre klubber få værtsskab for internationale 
kampe?  
Søren Henriksen, bestyrelsen: Ja, gerne – hvis man er klar til det og har lokale 
recourser, som kan være med til at løfte opgaven. 
 
Jønsson: Det er fint med disse ”udviklingsbesøg” fra ”mindre” lande – vi har selv 
tidligere nydt godt af at besøge andre lande, som var over vores eget niveau. 
 
Jan Rasmussen: Hvordan kan det være, at forbundet ikke har sponsorindtægter? 
Og hvorfor ikke opbakning fra DCF til græspitch-projekter andetsteds end 
Svanholm Park? 
 
Bestyrelsen: Sponsorarbejde har indtil nu været vanskeligt. Vil forsøges 
opprioriteret i fremtiden. 
 
Flere rejste diskussionsemner, som retteligt hørte under aflæggelse af beretning. 
Dirigenten påpegede dette og spurgte til yderligere konkrete spørgsmål til 
regnskabet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat. 
 
.............................................................. 
 
Herefter blev mødet suspenderet – og bestyrelsen fremlagde deres planer for 

Turneringsinddelingen 2016. 

 
Jan Rasmussen: Hvorfor kun 1 op- og nedrykker mellem divisionerne og ingen 
kvalifikationskampe?  
Injam: Ideen er at man skal gøre sig fortjent til oprykning/placering i en række via 
hele sæsonens kampe og ikke kun en enkelt knald eller fald kamp. 
 
Line Ø: Er det fair, at der er en Nord-Syd kval-kamp, når der er 3 vindere af  3. 
Divisionerne? Ja-  ud fra geografisk fordeling og antal hold: 17 i Øst og kun 10 i 
Vest. 
 
Mikkel: Modstander af  det nye forslag. Er man sikker på at 2. Div hold er 
interesseret – rent økonomisk? Tror ikke på at det vil gavne, at hovedparten af 
landets klubber skal spille landsdækkende. 
Flere andre ytrede også bekymring omkring øget økonomisk belastning ved 
landsdækkende 2. division. 
 
Sami: Hvordan sikrer DCF at klubberne stadig kan få tilskud fra kommunerne, 
hvis man ikke længere spiller i fx Eliten eller 1. Div? 
Ole C: Farligt hvis man får status af 3. eller 4. division – så har Moderklubber 
måske et problem. 
 
Wahab, Odense: Støtter forslaget. Vi bør se på hvad der er bedst for dansk cricket 
– og ikke have klubkasket på. 
 
Shargiil, KB: Godt forslag – men hvis det viser sig at det er skidt og ikke fungerer 
med landsdækkende, bør man justere turneringen igen. 
 
Dirigenten konkluderede: Ønsker man en vejledende afstemning om bestyrelsens 
oplæg? Da flere fra salen ønskede dette, blev den gennemført: 
Vejledende afstemning: 33 for bestyrelsens oplæg – 8 i mod. 



 

 

 
............................................................. 

MASTERKLUB: v/ Projektleder Thomas Kronby. 

 
Fortalte sin egen crickethistorie startende i KB ungdom. Ungdom bør være med 
til at styrke ungdom var en pointe herfra. Det er lokale løsninger som sikrer 
crickets overlevelse, og vi kan forstærke udviklingen som vi erfarede fra vores 
klubbesøg, men vi kan ikke redde dem som ikke selv har planer for udvikling 
.  
Ønske til klubberne: Find tid til at finde flere frivillige – og tid til at samarbejde 
med andre klubber. Kan man afprøve ikke-cricketspillere til at være med som 
frivillige? 
Mål for 2015: Ledersamarbejde, mere PR lokalt, samt støtte mere op om 
trænerne. 
Under oplægget fik forsamlingen en lille øvelse med "sidemanden" på mødet; 
forklar hvad din klub vil/kan: Søger du som klubleder løsninger på 
klubudvikling? Har du ideer til udvikling? 
  
Oplyste at konsulenterne i april-juni vil forsøge at få flest mulige klubber til at 
deltage i ”træning på tværs”, hvor ungdomsspillere og trænere fra forskellige 
klubber træner hos hinanden. 
  
Kronby opfordrede afslutningsvis til at man gik hjem i klubben og gennemførte 
DIFs Frivillighedstest (som findes på www.frivillighedstjek.dk). Og del derefter 
resultatet med ham (send PDF-fil til kronby@cricket.dk). 
  
Dirigenten afsluttede filosofisk: Husk – den som ikke udvikler, afvikler! 

4. Forslag. 
       

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

a) 2 korte bolde (50 overs) og 1 kort i T20. Opbakning fra salen. 
b) Run Rate – ny beregningsmetode. Opbakning fra salen. 
c) Reduktion i antal overs: debat om forståelsen af teksten – men meningen 

ok. Nissen involveres i udarbejdelse af teksten ☺ 
d) Mindste antal overs: debat om rimeligheden i kun 5 overs.... alternativer: 

dele point, bowl out, trække lod. 
John Møller: forstår ikke hvorfor de 3 sidste runder skal være anderledes. 
Forslaget udsat til næste år: bestyrelsen vender evt tilbage med bedre redigeret 
forslag for 2016. 

e) Kampens resultat – evt ved bowl out. Også udsat til næste år. 
 
Bilal, Tåstrup – opfordrer til at man også spiller kampe i juli. 
 
Bestyrelsen takkede for debatten. 
Det er nu op til bestyrelsen inden udsendelse af ”den grønne 2015” at få 
færdiggjort og indarbejdet ændringerne vedr Turneringsreglementet. 

5. Fastsættelse af kontingenter og 
indskud for 2015 .  

 
 

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 valgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidater: 
 
Formand – Umair Butt  
Bestyrelsesmedlem – Peter Østergaard 



 

 

Turneringsleder – Injam Khokhar 
 
Flg blev valgt for ét årig periode, da Umair blev valgt som ny formand: 
Økonomiansvarlig  – John D Møller 
 
Flg blev valgt for ét årig periode, da Peer Jensen udtræder: 
Bestyrelsesmedlem – Alex Olsen 

7. Valg af A- og O-udvalg 
    

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

8. Valg af  interne revisorer og 
suppleant 

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

9. Eventuelt Jan Rasmussen: orienterede om en kommunal udviklingsplan i Køge, hvor cricket 
er inkluderet. 
Opfordrede til at der kommer noget live-streaming af cricketkampe. Injam 
bekræfter at det vil komme. 
Poul Winther: underligt at hans klub ikke skal spille mere i juni? Men har ikke 
indsendt forslag til forbedring? 
Sheikh orienterede om ny indendørs hal i Tingbjerg i 2017. Godt gået! 
Wahab: Hvordan afvikles ungdomskampe? Bl a ved at friholde en dag om 
måneden kun til ungdom. Måske lave et evalueringsmøde i Vest lige efter 
turneringen? 
Jan, Køge: Vi savner et Mini-stævne i Køge. Og kan også tilbyde en bane med 
lys. 
Wahab: Er der overvejelser vedr mere PR/synliggørelse af DCF? 
Anders Rex: Forbundet bør udsende materialer og fotos, når landsholdet skal 
deltage i store turneringer. 
Line: Ønsker at DCF er mere præcis omkring kommunikation – og mere frist vedr 
deadlines. 
Mere synlighed omkring årshjul for diverse tilmeldinger mm ønskes. 
Wahab: ønske om mere skarphed omkring behandling af klager/konflikter. 
Umair: Vejledning skal ligge uden for sagsbehandling. 
Injam: Alle spillere i kampe, hvor der bruges elektronisk scoring, får fremadrettet 
et unikt id-nummer, så misforståelser undgås og statistikarbejdet gøres nemmere. 
 
Kontoret/OR: Mindede om praktiske spørgsmål i nærmeste fremtid. 
 
Den nyvalgte formand Umair Butt holdt takketale efter sit valg, hvor han især 
rettede focus på frivillighed og rekrutering af nye ledere. Han holdt tale for Peer 
Jensen som  afgående bestyrelsesmedlem. Slutteligt takkede han Thomas Kentorp 
for indsatsen gennem dennes 8 årige formandsperiode og uddelte gave til ham og 
med forsamlingens godkendelse blev Thomas Kentorp udnævnt til Æresmedlem 
af DCF. 
 

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. 
Mødet slut kl. 15.10 

Referent:  Ole Roland Dirigent:  Jørgen Holmen  
 

 


