Bestyrelsesmøde Distrikt Jylland-Fyn 7. oktober 2021
Tilstede: Willy Frederiksen (WF), Morten Breiner (MB), Pelle Clemmensen (PC), Michael Lajer (ML), Anders
Bystrup (AB), Lotte Schmidt (LS)
Afbud: Preben Harmsen (PH), Henrik Kirk (HK)
1) Kongres
Valg, lovforslag m.m. blev gennemgået.
Genopretningsfond: U17 klassen skal nedsættes til børnetakst (5 kr.), da det giver administrativt bøvl.
2) Startpenge
Startpenge 2022 Distrikt JF blev diskuteret.
3) Fælles møder mellem de to distrikter, administrationen og DCU’s bestyrelse
Kvartalsvise koordineringsmøder skal genoptages med deltagelse af direktør, DCU formand og 2-3 fra hver
distriktsbestyrelse.
Det planlagte møde mellem distriktsbestyrelserne og DCU bestyrelsen i november:
Der er afsat for kort tid, og dagsordenen er udelukkende strategispor, og har form af et informationsmøde.
Flere kan ikke deltage, og vi har brug for et fællesmøde af længere varighed med en helt anden dagsorden.
4) Traffic Officials
Det skal undersøges, om vi kan få lavet en fælles aftale med en TO gruppe om en fast pris til licensløb.
Det bliver et større og større problem at få TO’ere til fornuftig pris.
Distriktet tager kontakt til f.eks. MU, for at få en dialog i gang vedr. aftale om en fast pris.
5) Tilmelding – salg af startnummer
Startnumre til licensløb er ikke en salgsvare, og man kan ikke bare ændre et navn på tilmeldingen, da hver
tilmelding er bundet op på den pågældendes UCI ID.
Det skal meldes ud, at startnumre ikke kan sælges videre, og du er bundet af din tilmelding.
Punktet behandles igen på næste bestyrelsesmøde.
6) Tøj til målfotogruppen
Ønske: Polo, vest og varm jakke
MB besvarer Dorthe Kristensen, der er tovholder på tøjindkøb – husk alle discipliner, og ikke blåt tøj, da det
kan forveksles med kommissærtøjet.
7) Ansøgninger om tilskud
Ansøgning fra DCU Cross udvalg: Der bevilliges 5.000 kr. til Cross Camp.
Hvis der skal ydes tilskud næste år, skal Sportstiming benyttes til tilmelding.
PC giver Cross udvalget besked.
Ansøgning fra Cykling Odense: BU udviklingsprojekt på Fyn
Enighed om, at sådan et projekt skal bæres af en fondsansøgning
DCU breddekonsulenter skal med indover
Inden projektet sættes i søen, skal interessen i områdets klubber undersøges.
Vi er positivt indstillet, og PC tager dialog med Cykling Odense.

8) Mødekalender
9. november 2021 Bestyrelsesmøde JF
28. november 2021 Efterårsmøde, evaluering af sæsonen – fælles velkomst og herefter disciplinopdelt
8. februar 2022 Bestyrelsesmøde JF
27. februar 2022 Årsmøde
15. marts 2022 Bestyrelsesmøde JF
26. april 2022 Bestyrelsesmøde JF
9) Forretningsorden / opgaver i distriktet
Til næste bestyrelsesmøde skal hvert bestyrelsesmøde lave en komplet liste over de opgaver, de laver i.
Distriktets forretningsorden vendes på næste møde – PC laver oplæg.
10) Termin 2022
Der afholdes overordnet terminsplanlægningsmøde med administrationen, disciplinudvalg, den sportslige
sektor og distrikternes terminsansvarlige den 13. okt. via Teams.
WF og evt. Henriette deltager fra distriktet.
Klubstatus breve vedr. elite eller basis status 2022 skal sendes nu til klubberne i Distrikt JF med svarfrist 1.
nov.
Ultimo oktober udsendes breve vedr. terminsønsker 2022.
Skabelon til propositioner og login til klubberne – Sportstiming arbejder på sagen.
11) Dommervogn og materiel
Langt om længe har vi fået leveret tagskilte til Master A, Master B og Master C.
Tagskilte/blink: WF forslår, at vi skrotter blink, og køber blinklys, der fastsættes på tagskilte.
Dommervognen har været på værksted efter PostNord DK Rundt, og har været igennem en større
reparation.
Kim Skivild har fundet opbevaringssted til den store dommervogn og speakervogn vinteren over.
Kim sørger for, at bilen bliver kørt til forårseftersyn hos Mercedes, og speakervogn skal til Schmidt Radio til
eftersyn.
Breddevogn/lille dommervogn:
Der ønskes generator til vognen, så de altid er sikre på at have strøm, og derudover er der ønsker om
småjusteringer til bil og tidtagningsboks.
Undersøg dataabonnement til flere SIM kort.
Indkøb nye radioer: Vi afventer tilbud fra Zenitel.
Nye biler har ikke cigartænder, og det er problematisk med radioerne – Zenitel undersøger en løsning.
MTB ønsker radioer – WF sørger for indkøb.

12) Bestyrelsessammensætning
Jakob Sevelsted er stoppet i bestyrelsen af personlige årsager.
Suppleant Anders Bystrup indtræder i bestyrelsen frem til årsmødet.
13) Cross Fakta ark
Distrikt JF vælger at følge Crossudvalgets indstilling, og godkender det nye oplæg til faktaark. Cross skal
fremsende færdigredigeret udgave til Morten.

