Udvikling af det politiske og
administrative niveau
Årsmøder og kongres 2022

Tak for indsatsen til deltagerne i
udvalget
• DCU-klubber

•

• Peter Sandkvist, Holstebro Cykle Club • Distrikterne
• Hasse Larsen, Arbejdernes Bicycle
• Charlotte Frank, Distrikt SJ
Club
• Willy Frederiksen, Distrikt JF
• Morten Anderson, Distrikt SJ – alene
siden årsmødet
Repræsentantskabet
• Carsten Hansen
• Henning Knudsen

• Administrationen
• Martin Elleberg Petersen
• Julie Kristiansen

• Bestyrelsen
• Pelle Clemmensen
• Palle Larsen

Temaer tilvalgt af udvalget
Udvalgsstrukturen

Opgaver i
bestyrelse,
repræsentantskab,
udvalg, distrikter
og administration

Licensstruktur /
medlemskab

Kommunikation

Siden
sidst……

Materiale fra årsmøderne sendt ud til alle
klubformænd, distriktsbestyrelse og
repræsentanter m.fl. mulighed for
kommentering og komme med input
Der kom ingen input fra deltagere eller
klubformænd
Indstilling af forslag til Love & Vedtægter
til bestyrelsen
Igangsat nye tiltag for at gøre
organisationen synlig og hvem gør hvad i
DCU
Forslag og ideer gennemgået for
bestyrelsen og indstillet videre

Færre udvalg i fremtiden indstillet til
Love & Vedtægter
Udvalgsstrukturen

En del af evalueringen af den nu 2 år gamle
udvalgs-struktur
Fleksibel struktur, hvor bestyrelsen i DCU
eller distrikterne kan nedsætte Ad hoc
udvalg/arbejdsgrupper efter behov
Udvikling for både børn, kvinder og
masterryttere i alle discipliner – dette er
foreslået som en del af disciplinudvalgenes
faste opgaver fremtidigt

Opgaver i bestyrelse,
repræsentantskab,
udvalg, distrikter og
administration

Arbejde med ændringer af love &
vedtægter
Valgbarhed
Sanering af udvalgsstruktur
Mulighed for digitale forsamlinger og
afstemninger
Tydeligt, hvad der sker ved forfald
Uafhængighed ved valg af dirigent
Spredning i kredsen af
bestyrelsesmedlemmer
Sproglige tilretninger
Sikre indhold alene står et sted
Det bliver mere professionelt og enkelt.

Opgaver i bestyrelse,
repræsentantskab,
udvalg, distrikter og
administration

Synliggørelse af vores administration er
igangsat – Hvem er i DCU?
Igangsat arbejde – hvem har ansvar for
hvilke opgaver i DCU?
Igangsat arbejde – Q&A på spørgsmål
som andre har spurgt om, uanset om du
er ny i sporten, frivillig, team, klub eller
nuværende ryttere ung som gammel

Licensstruktur/medle
mskab

Medlems- og licensstruktur er jf. tidligere
beslutning af bestyrelsen overgået til
Jens Panum Have, som er tovholder.
Derfor ikke en del af denne præsentation

Kommunikation

Der er allerede god retning på det
Der er udarbejdet ny
kommunikationsstrategi, der danner
grundlag for, hvordan vi gør i DCU –
administrationen
Mange nyhedsbreve til mere end 21.000
interessenter med blandet nyheder om
bl.a. medlemmer, ryttere, uddannelse,
politik m.m.
Tilgængelig på hjemmesiden
Lettere for frivillige og andre at få
relevante nyheder udbredt

Tidsplan for udvalget

Årsmøder i
distrikterne
Arbejdsperiode for
udvalget forventeligt
4 – 5 møder, dels
fysisk og dels digitalt

Efterår/vinter
2020/21
Enighed hos
Distriktsformænd,
Direktør,
Bestyrelsesmedlemmer

Materiale til
deltagere

Nyt udvalg
dannet /
gendannet

Møde i udvalget

Marts 2021 –
temadag
kongressen

Forår 2021

Udkast til
forslag
klar
Høring hos
Formand,
Distriktsmøder

Møde i udvalget

Evt.
korrigerin
g af
forslag

Evt.
korrigerin
g af
Høring/debat forslag
hos
repræsentant
skabet

Efterår 2021 December 2021
Forslag til
bestyrelsen
Forslag/deba
t til årsmøder
i distrikterne

Kongres
2022

Hvad består
strategiaftalen med
DIF 2018-2021 af?

Strategiaftalen har fire spor, der består af følgende:
• Spor 1 – Samarbejde med Team Danmark om
Masterplan
• Spor 2 – Udvikling af det politiske og administrative
niveau

• Spor 3 – Flere voksne cykelmotionister (BVDFL)
• Spor 4 – Nye medlemmer i aldersgruppen 8-20 år

DIF har givet økonomi til at arbejde med sporene, dog
med en forventning om egenbetaling sideløbende.

Temaer til næste
strategiperiode – forslag
❑

Kan processen ”forslag til kongressen” gøres mere enkel, smidig og hurtig, uden at ændre
på, at der bliver truffet gode beslutninger, der har været godt omkring i DCU

❑

Opstilling af kandidater til valg på kongressen og årsmøder. Skal der være tidsfrister og
krav til præsentations forløb?

❑

Skal vi være opdelt i geografiske distrikter i fremtiden?

❑

Hvordan skal vores repræsentantskab være sammensat og vælges i fremtiden?

❑

Medlems- og licensstruktur i DCU

TAK FOR I DAG
Udvikling af det politiske og
administrative niveau

