Årsmøde Distrikt Jylland-Fyn mandag den 7. juni 2021 på Hotel Medi i Ikast
75 tilmeldte deltagere (37 klubber/teams)
1: Velkomst og valg af dirigent
Dirigent: Palle Larsen
Konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet via e-mail 23. maj 2021.
Valg af stemmetællere: Ulrich Gorm og Martin Elleberg Petersen
2: Bestyrelsens beretning (herunder også ”eventuelt”, da dette punkt ikke er på dagsordenen)
Forsamlingen startede med at mindes Søren Boysen, Esbjerg Cyklemotion og Bill Sejr Nielsen, Hammel CK,
der var gået bort i årets løb.
Willy Frederiksen havde mundtligt supplement til den skriftlige beretning:
Udtrykte bekymring for, hvad Covid får af betydning for BU afdelingerne ude i klubberne.
Børnedage forventes afholdt allerede i år.
Termin: Klubberne har været sløve at få i gang, men det lysner nu, og terminen i sensommeren ser
fornuftig ud - det kan sagtens lade sig gøre at afholde løb uden alle klasser.
Sikkerhed: Generelt har vi et højt sikkerhedsudvalg, men der er altid ting, der kan gøres bedre. Der er
arbejde i gang med et fælles sikkerhedsudvalg med JF, SJ og DCU.
Politisk strukturgruppe: Gruppe med JF, SJ og DCU, der arbejder med den politiske struktur og
licensstruktur – Palle og Pelle kommer med et indlæg senere i dag.
BMX: Godt samarbejde med BMX – der har dog været udfordringer med nummersystemet, men det er ved
at være løst.
MTB: Vi har haft et knapt så godt tidtagnings set-up, men det er blevet løst på en god måde, hvor Sigurd fra
Varde og Dennis Lehmann nu står for tidtagningen.
Chip: Vi oplever, især på landevejen, at rytterne i vest er sløve til at få opdateret chip og skrevet sig ind. Vi
har brugt erfaringer fra MTB og BMX, og nu bliver ryttere, der ikke er skrevet ind eller har en inaktiv chip,
bliver pillet ud af resultatlisten. Det ser ud til at virke.
Bane: Der er lavet nogle fantastiske arrangementer både i Odense og Aarhus.
Politisk uenighed: Der har været, og er stadig stor politisk uenighed – vi vil godt opfordre til, at der findes
fælles fodslag for at udvikle og gøre noget godt for danske cykelsport. Der er en ret hård tone, og man bør
have respekt for hinandens holdninger selvom man ikke nødvendigvis er enig.
Tak for indsatsen til bestyrelsen, alle frivillige, klubberne, JF udvalg og JF medlemmer i DCU udvalg.
Herefter indledtes debatten om beretningen samt eventuelt.
Kommentar fra Willy Frederiksen: Genopstiller som formand, men vil lige knytte en kommentar til
årsmødet på Sjælland.
Det, der foregik på årsmødet på Sjælland i lørdags, var bare ikke i orden, og med den formandskandidat,
der blev nævnt i øst, forudser jeg, at det bliver meget svært at samarbejde, hvis jeg er formand i vest.
Joachim Parbo, CK Aarhus: Vi er pressede på medlemmer, og under Corona har vi været gode til at tænke
kreativt. Opfordrede til at man kan bløde op for det at afholde løb for alle klasser, f.eks. lave to løb i JF
samme dag.
Lotte Schmidt, JF bestyrelse: Stor ros til cross og i særdeleshed Joachim for at få afholdt nogle gode og
kreative cross løb på trods af Covid.
Claus Rasmussen, Cykling Odense: Kan godt tilslutte sig, at der laves cykelløb på landevej, som ikke er for
alle klasser på samme dag.
Desværre er der mange klubber, som ikke arbejder med BU, og derfor er det få klubber, der skal løfte
denne opgave. På Fyn er der kun Odense og Middelfart, der for alvor arbejder med BU, og det giver
udfordringer, hvis man skal køre alt for langt for at ”gå til cykling”.
Henning Knudsen, Vejen: Føler ikke, vi er begrænset i at lave løb for alle klasser, men det er svært at

tiltrække unge ryttere.
Kurt Gjødsbøll, Give:
Hvorfor ligger eventuelt punktet allerede nu – det plejer at være til sidst?
Willy nævner, at han genopstiller, men nævner samtidig, at han muligvis ikke kan samarbejde med den nye
formandskandidat på Sjælland, det giver mig en dårlig mavefornemmelse.
Peter Holm, BCC: Vil være meget træt af dobbelt løb, da det giver meget få deltagere, og udgifterne er de
samme. En opsplitning vil være ødelæggende for økonomien i at afholde cykelløb, og det vil BCC være
meget trætte af.
Willy Frederiksen, JF bestyrelse:
Svar til Kurt: Ønsker at spille med åbne kort, og ingen ved, hvad der sker på Sjælland, men selvfølgelig
arbejder vi for samarbejde.
Svar til Parbo m.fl. vedr. faldende BU tal: Klubber oplyser, at de ikke har ildsjæle til at tage sig af børnene,
og voksne bedre kan klare sig selv – de har simpelthen ikke nok voksne til at tage sig af dem.
Johnny Poulsen, Kolding: Laver i år et samarbejde i ”trekantsområdet”, hvor Middelfart og Fredericia deler
klasserne om lørdagen, og Kolding holder for alle søndag.
Per Schøler, Nyborg: Kommentarer til de løb, hvor felter er blevet stoppet – synes det er godt, at der bliver
statueret eksempler.
Forslag til hverdagsløb, hvor man samler nogle klasser – kig på forandring af licensløb.
Mads Rasmussen, kommissærudvalg: kommenterede på episoden i Rødekro – feltet fulgte ikke
hjemmeværnspolitiets henvisninger.
Willy Frederiksen, JF bestyrelsen: Hvis felter stoppes er det altid i samarbejde mellem politi, arrangør og
kommissærer.
Lotte Schmidt, JF bestyrelsen: svar vedr. hvorfor eventuelt punktet ikke ligger sidst – har man noget senere,
tager vi det naturligvis med, og vi sørger for, at der kommer et eventuelt punkt sidst på dagsordenen næste
år.
Claus Rasmussen, Cykling Odense: Hvis der er så store problemer med at afholde cykelløb, så er det nu vi
skal kigge på løbsstrukturen. Ved godt, at der er noget økonomisk i, hvor mange der er med, men vi skal
tænke i sikkerhed, og få lukkede ruter i et par timer, og så afholde løb for det antal klasser, det kan passe
med.
Jens Henrik Jensby, Silkeborg IF: Glad for konsekvens, hvis man ikke følger reglerne.
Godt med de børnedage, der er arrangeret i 2020 – det var en succes.
Michael Jørgensen, Holstebro CC: Var med i Master B i Rødekro, og indrømmer blankt, at de ikke kørte
efter reglerne. Han efterlyser dog, at det bliver ordentligt informeret om reglerne ved start.
Henrik Jess, DCU formand: Kommentarer til BU licenser og antal BU medlemmer.
Første Børne-Tour er afholdt i Nyborg med tæt på 70 deltagere.
Tid til at tænke kreativt for at få børn tidligere i gang – fokus på at man prøver flere discipliner.
Sikkerhed til træning og cykelløb skal have stort fokus på især landevejen.
Anika Rasmussen, Cykling Odense: Formår at håndtere sikkerheden til BU træningen på landevejen, fokus
på organisation i trænergruppen, og skride ind med det samme, hvis børnene ikke overholder aftalerne.
Ulrich Gorm, DCU: Videndeling forum på DCU’s hjemmeside, så meld endelig ind med de gode eksempler,
så alle klubber får glæde af de gode eksempler og historier.

Claus Rasmussen, Cykling Odense: Børnerytterne er vores fremtid – hvis vi ingen trænere og tilbud har i
klubberne efter f.eks. Børne-Tour løb, så forsvinder børnene igen.
Johnny Poulsen, Kolding: Stor tak til DCU for Børne-Touren – vi glæder os til at være med. Udfordringen er
trænere, der kan tage sig af børnene på en god måde.
Kurt Gjødsbøll, Give: Mht. børn, så er det altafgørende, at finde ildsjæle, der brænder for de unge. De er
der derude, og derudover skal vi tænke kreativt, og lade dem køre forskellige discipliner.
Til Willy, det giver ikke ro i maven, når formanden siger, at ”ham den spade” kommer jeg ikke til at arbejde
sammen med.
Asbjørn Gaardsmand, Solbjerg MTB: Har mange børn og trænere, og har ca. 30 unger til start til løb uden
licens, og kan knapt samle 5 til start, når der er licens, så der bør gøres noget ved licenskravet.
Morten Breiner, JF best.: Orienterede om den nuværende MTB klippekortsordning, hvor børn kan køre med
i næsten alle løb uden licens.
Forsamlingen godkendte beretningen.
3: Udvalgenes beretninger
B&U – der er ikke modtaget skriftlig beretning
Jensby afgav kort mundtlig beretning – der har ikke været mange aktiviteter pga. Corona, men der arbejdes
på flere aktiviteter i 2021, og udvalget bliver en aktiv del af de planlagte børnedage.
Kommissær – der er ikke modtaget skriftlig beretning
Mads Rasmussen aflagde mundtlig beretning:
Der har været uddannelse og opgradering af nuværende kommissærer.
Vi mangler kommissærer til især BMX, MTB og Cross
Sen sæsonstart i 2020, og første løb var på cyklebanen - herefter kom alle discipliner efterhånden i gang.
Corona krav blev godt løst i samarbejde med arrangørklubberne.
Debat mellem SJ og JF, da en kommissær blev udleveret til pressen.
Joachim Parbo, CK Aarhus: Synes, det har været svært at få et samarbejde op at stå omkring
kommissæruddannelse, da han har rakt hånden ud ifm. cross super camp 2019, hvor der var en UCI
kommissær til stede, mens de danske kommissærer var tilbageholdende med deres deltagelse, og slet ikke
var klar til samarbejde.
Den danske kommissær uddannelse er slet ikke i tråd med den internationale måde at køre cross på, så der
skal etableres samarbejde med udenlandske kommissærer, hvis vi skal have kommissærerne op på et højt
niveau i cross.
Henning Knudsen, DCU kommissærudvalg: Vi håber på unge mennesker, der kan uddannes, da vi mangler
på flere planer.
Joachim behøver ikke at skulle uddanne!
Joachim Parbo, CK Aarhus: Ønsker ikke selv at skulle stå for uddannelsen, men ønsker et samarbejde, så
danske og UCI kommissærer kan samarbejde om at stå for uddannelsen.
Bent Koudal, Vejen BC: Vil gerne melde sig som cross kommissær.
Peter Sandkvist, Holstebro CC: Kommenterer på, at der ikke var en skriftlig beretning fra BU udvalget, når vi
har så stor fokus på, at vi mister BU medlemmer (der kom efterfølgende en kort mundtlig beretning fra
Jens-Henrik Jensby).
4: Forelæggelse af revideret regnskab 2020 og budget 2021
Morten Breiner gennemgik regnskab og budget.

Kurt Gjødsbøll, Give CK: Spurgte til budgettet på udvalgene (hvorfor de fleste står i nul) samt til
licensadministration (regnskabstal og budgetteret tal).
Hvad skal vi bruge de mange penge til?
Svar fra Morten JF bestyrelse: De fleste udvalg er DCU udvalg, og indgår ikke i vores budget. De kan dog
søge distriktet om støtte til projekter/ture.
Licensindtægten i budget er på baggrund i licenstal 2019 (indtægten kommer forskudt et år).
For licensadministration er der budgetteret med et licenstal svarende til før Covid, derfor forventes
udgiften at blive som før corona.
Ud over de budgetterede underskud på 48.935,-. Er der efter færdiggørelse af regnskab taget stilling til
indkøb af nyt materiel til tidtagning.
Som kasserer kan jeg kun henvise til bestyrelse for beslutning om anvendelse af formuen, og ikke under
regnskabsaflæggelse redegøre herfor.
Willy, JF bestyrelse: Svar på, hvad distriktets penge skal bruges til!
Vi vil rigtig gerne støtte BU projekter og tiltag, og disse støttes efter ansøgning fra arrangører/klubber.
Ligeledes støtter distriktet økonomisk de kommende børnedage arrangementer.
Disse ting er først vedtaget i bestyrelsen efter budgettet er lavet, og derfor er der ikke budgetteret med
disse udgifter.
Kurt Gjødsbøll Give CK og Michael Martin Holstebro CC: Mødeudgifter er halveret, mens kørselsudgifter er
steget?
Willy/Lotte/Morten, JF bestyrelse: Det er primært kørsel til DCU møder, hvor DCU betaler lokationen og
mødeudgifterne, men distriktet betaler kørsel til deltagerne fra JF.
Derudover har der været kørsel for repræsentantskabet til et par ekstra repræsentantskabsmøder i 2020,
og kongressen 2020 havde vi ekstra kørselsudgifter, da der ikke var overnatning.
Revisorerne har gennemgået diverse kørselsbilag, og havde ingen anmærkninger.
Efterskrift af Morten. For mødeudgifter kan derudover nævnes at der i 2019 var udgifter til to årsmøder for
klubber på kr. 73.625,- (61 og 63 delt) mens der i 2020 kun var et årsmøde for klubber med udgift for kr.
23.645,- (50 delt). Differencebeløbet kr. 49.980,- er næste identisk med de 51.294,- der er nettodifference
mellem de 2 år.
Hovedparten af kørselsudgifterne til disse årsmøder er ikke noget der påvirker distriktets regnskab.
Henning Knudsen, Vejen BC: Stor ros til Morten, der laver dette kæmpe arbejde helt frivilligt.
Regnskabet blev godkendt.
5: Behandling af lovforslag til DCU`s kongres
Willy gennemgik lovforslagene.
Jens Panum Have, DCU bestyrelse: Står det nogen steder, hvad fuldt medlemskab er?
Willy: Det skal undersøges, da der menes de klubber, der er med uden at betale kontingent (klubber, der er
indmeldt via bevæg dig for livet, og er gratis med i 2 år).
Joachim Parbo, CK Aarhus: Har der været fortilfælde?
Willy Frederiksen, JF bestyrelse: ikke hvad han ved af, men de seneste par år, er der kommet en del klubber
med gratis medlemskab ifm. bevæg dig for livet.
Martin Elleberg Petersen, DCU: Følger op på præcisering af ”fuldt medlemskab” til lovteksten.
6: Indkomne forslag af lokal karakter
Der er ikke modtaget forslag.
7: Valg til distriktsbestyrelsen for 2 år

Formand: Willy Frederiksen – villig til genvalg – VALGT for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Michael Lajer – villig til genvalg – VALGT for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Jakob Tobias Sevelsted – villig til genvalg – VALGT for 2 år
Siddende (valgt 2020 for 2 år):
Kasserer: Morten Breiner
Næstformand: Preben Harmsen
Bestyrelsesmedlem: Lotte Schmidt
Bestyrelsesmedlem: Pelle Clemmensen
8: Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år
1 år: Henrik Kirk – villig til genvalg – VALGT for 1 år
1 år: Anders Bro Bystrup – villig til genvalg – VALGT for 1 år
9: Valg af kritisk revisor for 2 år + suppleant for 1 år
Revisor for 2 år: Finn Madsen – villig til genvalg – VALGT for 2 år
Suppleant for 1 år: Charlotte Kristensen – villig til genvalg – VALGT for 1 år
Siddende (valgt 2020 for 2 år):
Henrik Jess Jensen
10: Valg til sportsligt udvalg
Vakant qua samarbejde med DCU
11: Valg til B&U udvalg for 2 år
Formand for 2 år: Kim Skivild – villig til genvalg – VALGT for 2 år
Siddende (valgt 2020 for 2 år):
Medlem: Peter Bjerregaard
Medlem: Jens Henrik Jensby
12: Valg til kommissærudvalg for 2 år
Formand for 2 år: Mads Rasmussen – villig til genvalg – VALGT for 2 år
Siddende (valgt 2020 for 2 år):
Medlem: Jens Peter Hummelshøj
Medlem: Susan Herforth
13: Valg til DCU`s repræsentantskab for 2 år
Qua Pelle Clemmensens indtrædelse i DCU´s bestyrelse efter den ekstraordinære kongres 2020, skal der
kun vælges 6 repræsentanter.
Kandidater, villige til valg 2021 for en 2-årig periode:
Ole Iversen, Thy CR
Michael Lajer, MTB Randers
Jens Peter Hummelshøj, Herning CK
Henning Knudsen, Vejen BC
Anders Bro Bystrup, Aalborg CR
Claus Rasmussen, Cykling Odense
Rikke Pedersen, Give CK
Frank Christiansen, Esbjerg CR
Joachim Parbo, CK Aarhus
Jackie Jensen, Ikast BMX
Per Schøler, Nyborg CK
Hver kandidat fik 3 minutter til præsentation.

Valg resultat:
1. Michael Lajer, 74 stemmer – VALGT for 2 år
2. Jens Peter Hummelshøj, 72 stemmer – VALGT for 2 år
3. Henning Knudsen, 71 stemmer – VALGT for 2 år
4. Frank Christiansen, 66 stemmer – VALGT for 2 år
5. Claus Rasmussen, 61 stemmer – VALGT for 2 år
6. Anders Bro Bystrup, 59 stemmer – VALGT for 2 år
7. Jackie Jensen, 53 stemmer (ej valgt)
8. Ole Iversen, 38 stemmer (ej valgt)
9. Rikke Pedersen, 37 stemmer (ej valgt)
10. Per Schøler, 31 stemmer (ej valgt)
11. Joachim Parbo, 20 stemmer (ej valgt)
Siddende (valgt 2020 for 2 år):
Willy Frederiksen (Formand JF – ej på valg)
Jakob Knudsen (DCU bestyrelse – ej på valg)
Jens Panum Have (DCU bestyrelse – ej på valg)
Hanne Blume (DCU bestyrelse – ej på valg)
Pelle Clemmensen (DCU bestyrelse – ej på valg)
Lotte Schmidt
Jørgen Schmidt
Henrik Dann Andersen
Preben Harmsen
Charlotte Kristensen
Jens Henrik Jensby
14: Valg af 5 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år
Kandidater, villige til valg 2021 for en 1-årig periode:
Mai Tolstrup, Randers BMX
Mads Rasmussen, Fredericia CC
Johnny Poulsen, Kolding BC
Ole Iversen, Thy CR
Joachim Parbo, CK Aarhus
Jackie Jensen, Ikast BMX
Valg resultat:
1. Johnny Poulsen – 92 stemmer - VALGT
2. Mai Tolstrup – 91 stemmer - VALGT
3. Ole Iversen – 88 stemmer - VALGT
4. Mads Rasmussen – 83 stemmer - VALGT
5. Jackie Jensen – 77 stemmer - VALGT
6. Joachim Parbo – 32 (ej valgt)
15: Orientering om Distrikt Jylland-Fyns medlemmer i DCU udvalg
(Distriktet indstiller hvert år en person til hvert DCU udvalg for en 1-årig periode)
Baneudvalget

Udpeges af banerne

BMX-udvalget

Keld Mortensen

Breddeudvalg

Vi mangler en person til breddeudvalget

BU udvalget

Kim Skivild

Cross udvalget

Anders Bro Bystrup

Kommissærudvalg

Willy Frederiksen

Landevejsudvalg

Christian Moberg Jørgensen

Masterudvalg

Michael Jørgensen

MTB-udvalget

Birgitte Duus Nicholaysen

Pige- og kvindeudvalget

Rikke Pedersen

Spor- og naturudvalget

Henrik Karlsen

Trial udvalget

Conny Johnsen

Udvalg for e-cykling

Henrik Vinding

16: Nyt fra DCU
Herunder nyt fra bestyrelsen, strukturudvalg og DCU udvalg
Landevejs- og masterudvalg: kort info om licenstallene pt. i masterklasserne.
Teknikken drillede desværre med den planlagte film med interviews af ledere og medlemmer fra Holstebro
– den bliver lagt op på FB og DCU hjemmesiden.
Information fra Palle Larsen og Pelle Clemensen omkring strukturarbejdet.
Materialet bliver sendt ud til alle klubber, og klubberne får mulighed for at sende input og forslag.
Afslutning:
Johnny Poulsen, Kolding BC:
Rigtig rart at se så mange nye til årsmødet
Skal vi ikke alle sørge for at skabe en positiv stemning på FB.
Uddeling af Distriktets æresnål til Henrik Dann Andersen for hans store indsats i bestyrelsen og flere DCU
strukturudvalg igennem flere år, hvor han bl.a. har haft stor indflydelse på den nye masterinddeling.

