
Referat bestyrelsesmøde Distrikt Jylland-Fyn den 10. marts 2022 
 
Sted: Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 
 
Deltagere: Willy Frederiksen (WF), Preben Harmsen (PH), Morten Breiner (MB), Michael Jørgensen (MJ), 
Michael Lajer (ML), Anders Bystrup (AB), Lotte Schmidt (LS) 
 
Afbud: Pelle Clemmesen (PC), Johnny Lillelund (JL) 
 
Punkt 1, Velkomst 
WF ønskede MJ tillykke med valget, og bød velkommen i bestyrelsen. 
 
Punkt 2, Konstituering 
Kontaktpersoner – foreløbig plan: 
Landevej m/k: LS 
E-Cykling m/k: MB 
MTB/Trial m/k: ML/JL 
Cykle Cross og Gravel m/k: AB 
BMX m/k: PH 
Bane m/k: WF 
B&U projekt m/k: MJ 
DCU’s bestyrelse og Distrikt Sjællands bestyrelse: WF 
Kommissærer: Afventer næste bestyrelsesmøde 
PC var ikke til stede på mødet, og vi gennemgår oversigten igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 3, Forretningsorden 
Vi følger fortsat DCU’s forretningsorden. 
Den er pt. ikke synlig på hjemmesiden – vi afventer kongressen for den nyeste opdatering. 
 
Punkt 4, DCU sikkerhedskoordinator 
Emnet blev debatteret i bestyrelsen, og disse argumenter/spørgsmål kom op: 
Hvad kan en sikkerhedskoordinator gøre, som vi ikke selv kan hjælpe med i distriktet? 
Vil det være en bedre løsning med løbsarrangør/sikkerheds kurser, som vi hyrer en konsulent til at udføre? 
Økonomi, hvordan ser den ud efter tilskuddene fra DIF forsvinder om nogle år? 
Kan det forsvares overfor de øvrige discipliner i distriktet, hvis vi skal bruge så mange penge på landevej? 
Ansættelse af sikkerhedskoordinator vil skabe ensartethed i hele DK omkring løbsafholdelse og sikkerhed. 
 
Der er ikke umiddelbart flertal for forslaget i bestyrelsen. 
Der er behov for et fælles møde med begge distrikters bestyrelser, DCU formand og DCU direktør for at få 
en afklaring på jobbeskrivelse, økonomi osv. 
 
WF lovede at sende mail omkring sikkerhedskonsulent rundt til alle bestyrelsesmedlemmer. Vi læser op på 
tingene, og emnet er med igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 5, Evaluering af årsmøde 
Gennemgang af lovforslagene blev for tung og lang.  
Forslagene var sendt ud på forhånd, så vi må formode, at alle har læst dem, og derfor var der ikke grund til 
at gennemgå hele dokumentet, men blot spørge om forsamlingen havde spørgsmål eller kommentarer. 
 
Vi vil fremover engagere en udefrakommende dirigent. 
 
Punkt 6, Kongres 
Distriktsmøde JF repræsentantskab: gennemgang af valg og lovforslag. 
 
Teamdrøftelse – deltagere fra bestyrelsen: 
Gruppe A (Good Governance): ML, AB 



Gruppe B (lovforberedende arbejder): PH, LS 
Øvrige fra bestyrelsen har ikke valgt gruppe endnu (WF vil deltage lidt i begge grupper) – husk at give Julie 
besked. 
 
Punkt 7, Termin og sæsonstart 
Distriktsmesterskab landevej TT og RR skal placeres – WF er i dialog med en klub til JFM RR, men vi skal 
have søgt efter en klub til JFM TT. 
 
MTB: Ønsker muligvis også at køre distriktsmesterskab i samtlige klasser (ML vender tilbage). 
 
Punkt 8, B&U projekt 
Der er nedsat et distrikts ad hoc BU udvalg bestående af Johnny Poulsen, Kolding, Henrik Vinding, Herning, 
Jens Henrik Jensby, Silkeborg og Michael Jørgensen fra distrikts bestyrelsen. 
MJ oplyser, at han ønsker at inddrage endnu en i gruppen. 
 
Gruppen skal kigge på tiltag, der kan rekruttere flere BU ryttere. 
 
Punkt 9, MTB 
Vi har en udfordring med hjemtagere og kommissærer i distriktet.  
ML oplyser, at der er kommet et enkelt ”føl”. 
MTB udvalget søger efter emner – kontakter Ulrich Gorm ifm. markedsføring. 
 
Punkt 10, Randers Bike Weeks holdkonkurrence 
Flere klubformænd har henvendt sig omkring holdkonkurrencen til RBW, hvor nogle ryttere ikke kører i 
klubtøj. 
Distriktet ønsker ikke at forlænge dispensationen til at køre i andet end klubtøj. 
De må gerne lave holdkonkurrence på tværs af klubber, men hver rytter skal køre i eget klubtøj. 
 
Punkt 11, indkomne ansøgninger 
Vi har modtaget ansøgning vedr. støtte til U19P landshold, der skal køre et løb i Italien. 
Der bevilliges 5.000 kr. i støtte til turen. 
 
Punkt 12, mødekalender 
Foreløbig mødekalender Distrikt JF: 
7. april 2022, bestyrelsesmøde 
19. maj 2022, bestyrelsesmøde 
16. juni 2022, bestyrelsesmøde 
25. august 2022, bestyrelsesmøde 
22. september 2022, bestyrelsesmøde 
20. oktober 2022, bestyrelsesmøde 
27. november 2022, efterårsmøde i Ikast 
26. februar 2023, Årsmøde i Ikast 
                                                

 


