Bestyrelsesmøde Distrikt Jylland-Fyn den 10. februar 2022
Punkt 1, Årsmøde:
Gennemgang af årsmødets dagsorden
Beretninger:
Bestyrelsens beretning – Willy laver oplæg og sender til bestyrelsen for kommentarer hurtigst muligt.
Der kommer ingen beretninger fra kommissær og BU (Kim Skivild sygemeldt).
Gennemgang af valg:
Bestyrelse + suppleanter
Udvalg og revisorer
Repræsentantskab + suppleanter
Dødsfald, der skal nævnes: Chris Anker Sørensen
Dirigent: Willy spørger Palle Larsen, som også var dirigent sidste år.
Årsnål blev diskuteret.
Blomster/gaver: Morten B.
Punkt 2, Forårsmøder:
BMX: afholder selv fysisk møde (Preben finder dato)
MTB: afholdes online (Michael finder dato)
Landevej: afholdes online (Willy og Lotte finder dato)
Kommissærmøde for alle kommissærer i JF afholdes den 21. feb. – tilmelding er åben på Sportstiming.
Punkt 3, Kongres:
Sted: Severin i Middelfart, både lørdag og søndag 19.-20. marts
Valg blev gennemgået
Møde med JF repræsentanter lørdag formiddag/middag
Lovforslag gennemgået og diskuteret – bestyrelsen tager kommentarerne med til årsmøde og kongres.
Strukturudvalgene løber til den kommende kongres, herefter vælges nye medlemmer.
Punkt 4, Evaluering DM cross:
Willy har været indkaldt til møde med DCU’s bestyrelse omkring DM i cross og kommunikationen mellem
distrikt, arrangør og cross udvalg.
Der er indkaldt til møde med repræsentanter fra DCU’s bestyrelse, Distrikt SJ, Distrikt JF og crossudvalget
den 28. feb., for at forventningsafstemme.
Det var rigtig uheldigt, at målstregen ikke virkede. Løsning på dagen var, at Willy kørte fra Esbjerg med en
ny målstreg med det samme, han blev kontaktet af løbets tidtagere.
Punkt 5, BU aktiviteter:
Der er forhandlinger med flere jysk-fynske klubber om at lave specielle børneløb, som sættes på
terminsplanen (for alle både med og uden licens).
DCU laver i samarbejde med distrikterne gratis BU trænerkurser samt rekrutteringskurser.
Punkt 6, Termin og tidtagning:
Termin: Er lagt på hjemmesiden, og den opdateres løbende – mangler stadig tilbagemeldinger fra flere
klubber.
Tilmelding: Arrangør adgang til propositioner – afventer Sportstiming

Punkt 7, Dommervogn og andet materiel:
Lille dommervogn skal til syn – Keld Schousbøll kører den til syn
Stor dommervogn:
Skal på værksted 1. marts (Mercedes i Esbjerg) – Willy
Varmepumpe eller fyr i kassen
Skal folieres om
Nye radioer er bestilt
Nye Blink som kommer til at sidde på tagskiltet
Punkt 8, Kommunikation internt samt til klubberne:
Udsat til næste møde.
Punkt 9, Mødekalender, ændringer ift. tidligere udsendte:
Bestyrelsesmøde 18. august ændres 25. august 2022
Eventuelt bestyrelses weekend 19.-20. november 2022
Efterårsmøde afholdes søndag den 27. november 2022

