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Retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer 

Vedr. § 5 Udnævnelse af æresmedlemmer m.m. 

Hvorfor 
På bestyrelse møde den 23. januar 2018 var der fremført flere kandidater til udnævnelse til 

æresmedlemmer. I dialogen omkring dette blev det tydeligt, at der er behov for retningslinjer for hvem 

der modtager denne hæder.   

Hvordan 
Følgende forslag er udarbejdet af Alex Olsen 

Kriterier for udnævnelse af æresmedlem i Dansk Cricket-Forbund 

Som æresmedlem udnævnes en person der gennem sit virke og engagement, over en længere årrække 

har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats, til gavn for Dansk Cricket-Forbund og dennes medlemmer.  

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for forbundet eller i en af 

forbundets foreninger. 

• På værdig vis have repræsenteret forbundet 

• Have virket på lederplan, i en lang periode 

• Ved sin indsats have sat sig spor i forbundet eller sin foreningens historie 

• Har udført et betydeligt frivilligt arbejde i forbundet eller i sin klub  
Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, som i forbundet eller i en forening, har ydet en særlig 

velvillighed eller begunstigelse.   

Uanset hvor en indstilling/forslag har sit ophav, er det vigtigt at kandidater der er i spil, ikke selv er 

bekendt med indstillingen.  

Bestyrelsen ønsker ikke en negativ situation ifald en indstilling ikke følges. 

Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

En person der er blevet udnævnt til æresmedlem, har møde –og tale ret ved det årlige repræsentantskabs 

møde. 

Hvis en person, der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte en eller flere 

nedsættende eller krænkende beskyldninger vedrørende Dansk Cricket-Forbund, vil dette blive behandlet 

i bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde suverænt afgøre om udnævnelsen til æresmedlem skal 

fratages personen. 

Marts 2018 

Udnævnelsen er reguleret i LOVE FOR DANSK CRICKET-FORBUND § 5. 

Efter indstilling fra bestyrelsen kan repræsentantskabet udnævne tidligere mangeårige formænd 

for forbundet til ærespræsidenter. Til æresmedlemmer kan repræsentantskabet – efter indstilling 

fra bestyrelsen - udnævne sådanne inden- og udenlandske personer, der har gjort sig særlig 

fortjent af dansk cricket. Til udnævnelserne kræves, at mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede 

stemmer, stemmer derfor. 


