
 

 

 

EKSTRAORDINÆR KONGRES 2015 - REFERAT 

Tid:   Søndag d. 18. januar, kl. 12.20-12.35 

Sted:   Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Referent: Trine Lindberg 

 

Punkt 1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ole Kjeldsen som dirigent. Ole Kjeldsen blev enstemmigt 

valgt og takkede for valget.  

 

Ole Kjeldsen konstaterede, at den ekstraordinære kongres var lovligt indkaldt 

og foranlediget af en anmodning fra 10 personer, som DCU’s love foreskriver 

det.  

 

Punkt 2 Forslag til dispensation fra Love for Danmarks Cykle Union § 9, pkt. 4.  

Oprindeligt udsendt forslag: 

- A = 130 kr.  

- B, C, D, H40, H50, H60, Junior, Dame A, Dame B, Dame Junior = 100 kr.  

- U17 = 80 kr. 

- U15, U13, U11, U16P, U13P, U11P = 60 kr. 

Forslaget til dispensation til DCU’s love blev fremlagt af Jørgen Hansen, 

kasserer Distrikt Sjælland. Efter drøftelser mellem de to distrikter blev der 

stillet et ændringsforslag til det tidligere fremsendte. Det behandlede forslag 

ser således ud:  

De på Midtvejskongressens vedtagne takster foreslås ændret. Fastsættelse af 

startpenge fastlægges i 2015 af:  

- Distrikt Sjælland for cykelløb i eget distrikt 

- Distrikt Jylland/Fyn for cykelløb i eget distrikt 

Taksterne skal ligge inden for følgende interval i de forskellige klasser: 

- A = 95-130 kr.  

- B, C, D, H40, H50, H60, Junior, Dame A, Dame B, Dame Junior = 60-100 kr.  

- U17 = 50-80 kr. 

- 15, U13, U11, U16P, U13P, U11P = 35-60 kr. 

Jørgen Hansen fortæller, at ønsket fra distrikt Sjælland omkring forhøjelse af 

startpenge udspringer af, at distriktet har underskud i deres regnskab. Dette 

skyldes dels drift af dommervogn, kommissærer og hjemtagning. Distriktet 

har fundet det nødvendigt at sætte startpengene op, så de kan bibeholde en 

god service overfor klubberne.  

Distrikt Sjælland forventer, at dette skal gælde til næste års kongres, hvor de 

vil fremsætte ændring til lovene, således at kompentencen til at fastlægge 

startpengene flyttes fra DCU til distrikterne.  

Ulf Jensen gør opmærksom på, at der også er damemaster samt H70 klasse. 

Disse skal selvfølgelige tages med.  



 

 

Claus Rasmussen ytre en bekymring omkring, at det ikke må koste for meget, 

i forhold til rekruttering af flere børn og unge.  

Herefter gik forslaget til afstemning 

  For:   31 stemmer  

Imod:      1 stemmer 

  Undlod at stemme:  1 stemmer 

 

Ole Kjeldsen konstaterede, et par stemmeberettiget må have forladt 

kongressen. Forslaget blev godkendt.  

Ole Kjeldsen meddeler, at den ekstraordinære kongres er afsluttet og giver 

ordet til Niels Sørensen.  

Niels Sørensen takkede for en god kongres med konstruktive indlæg. 

Dernæst blev der sagt pænt farvel og tak for indsatsen gennem årene til Willy 

Frederiksen og Claus Rasmussen.  

 

 

________________   ________________   ________________ 

Niels Sørensen   Ole Kjeldsen   Trine Lindberg 

Formand   Dirigent    Referent  

 

De underskrevne originaler findes i administrationen.  

 


