Referat
BMX-udvalgsmøde i Danmarks Cykle Union
Tid
Sted
Deltagere
Afbud
Mødeleder
Referent

onsdag den 15. juli 2022 kl. 20.00
Teams
Mads Kronborg Agesen (MKA), Martin Gardezi Aggergaard
(MGA), Mikael Hansen (MH)
Steen Sejer Elkær-Hansen (SEH)
MKA
MH

Dagsorden

1. Klubleder-seminar
2. Holdleder VM
3. Drøftelse af National cup format / oplæg til debat i forbindelse med
Klubleder- seminar
4. Holdleder Setup
5. Løbsafvikling 2023
6. Ansøgning til DCU`s aktivitetspulje (efterårs camp)
7. Eventuelt.
8. Næste møde
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Punkt 1 klubleder-seminar

Der satses på at afholde et 2 dagsmøde i november hvor alle Danske klubber kan
deltage med en repræsentant
Datoen fastsættes når det er muligt at koordinere det, så der ikke er sammenfald med
andre DCU-arrangementer
Der arbejdes videre på agenda ved kommende udvalgsmøder
[SEH] Tovholder og praktisk koordinator
Punkt 2 Hold-leder VM (Challenges)
Der skal findes to holdleder til søndag og mandag (træning)
Der satses på at stille med 4 holdleder Plus chef de equipe tirsdag, onsdag, torsdag
1 holdleder på bane, en i Parc ferme og 2 i teltet
Det er tillad at stille med en mekaniker – der arbejdes på at finde folk til den opgave

Der udarbejdes et rolle/fordelings skema og arbejdet med at finde de frivillige går i
gang med det samme, i alt skal der findes mindst 12 personer til opgaven, hvis det skal
være muligt at undgå brug af holdleder der selv har rytter på banen.
[MKA] Tovholder
Punkt 3 Drøftelse af nationalcup format
Til 2023 tilpasses tidsplan for at minimere spildtid inden løbsstart på løbsdagene
Punkt 4 Hold-leder setup EC/ EM.
Der er et ønske fra udvalget om at finde en holdleder koordinator til at varetage de
praktiske opgaver omkring EC/EM, samt påtage sig rollen som chef de equipe.
Der bliver mulighed for at modtage et vederlag for at påtage sig opgaven
Udgifterne til vederlag skal komme fra øget deltagergebyr
MKA regner på økonomi
MGA udarbejder et jobopslag og er tovholder
Punkt 5 Løbs-afvikling 2023
Der udsendes forespørgsler vedr. nationale løb 2023 snarest, der vil i den forbindelse
blive spurt om klubben vil afholdes camping i forbindelse med løbet.
Datoerne for løbsafvikling samt hvilke klubber der skal afholde løb vil blive fastsat
efter datoerne på EC er fastsat
Punkt 6 Ansøgning til DCU´s aktivitestpulje
Ikast BMX klub ønsker at søge midler fra aktivitetspuljen til en efterårs camp. Udvalget
assisterer ift. Indsendelse af ansøgning i samarbejde med ikast BMX
[MKA] Tovholder

Punkt 7 Eventuelt.
Det skal undersøges om der kan oprettes en FAQ på DCU`s hjemmeside, MKA
modtager rigtig mange mails, sms’er mv
Der vil i 2023 blive øget kontrol af om kvalifikationskrav til EM/VM er opfyldt
Punkt 8 Næste møde

Afholdes ved EM i Dessel

