REFERAT

Bestyrelsesmøde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

13. januar 2021 kl. 19.00
Teams møde
Charlotte Frank (CF), Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfeldt(JK) Thomas
Schlüter(TS), Amalie Blom (AB), David Rasmussen(DR)

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Charlotte Frank (CF)
David Rasmussen(DR) ( TEAMS)

Punkt 1

Nyt fra formanden
(a) Formandsmøde – (MEP / HJJ / WF / CF)
De overordnede Formandsmøder mellem DCU & Distrikterne forsætter
hvoraf nogle af nedenstående punkter blev drøftet.
Sikkerhed ved cykelløb- Status på landevejsklubbernes
sikkerhedstiltag og skilteplaner. SJ er langt fremme med
samarbejdsaftale med AVS-Vejsikring som er klar til samarbejde igen
i 2021.
Løbsmanual
Der er ønske om at opdatere den aktuelle løbsarrangørmanual så
klubbernes løbsudvalg får et endnu bedre udgangspunkt for at
arrangere licenscykleløb.
Afholdelse af årsmøde/kongres/stormøde – Det planlagte Stormøde
d.16 januar er aflyst som følge af restriktionerne relateret til COVID19.
Der arbejdes på både en Plan A & B ifht de kommende møder i DCU
/ Kongres / Stormøde / Distriktsårsmøder.
DCU-kontoret sender datoerne ud.
Coronastatus:
Alle anbefalinger og vejledninger relateret til cykling bliver løbende
opdateret på https://www.cyklingdanmark.dk/corona/
(b) Vedtægter, gennemgang for ændringer
(c) Reglementsproces 2021- gennemgang.
(d) DCU-SJ Facebook: Distriktsbestyrelsen ønsker ikke at debattere på FB.
Spørgsmål og henvendelser til DCU-SJ skal som altid rettes pr mail til
sjdcu@cyklingdanmark.dk
Distriktets FB-site anvendes som informationssite og adm. af DR.

(e) Tryghedsgruppen Repræsentantskab: Bestyrelsen har modtaget
henvendelse angående forespørgsel om tilladelse til opslag på DCU
Sjællands medlemsforum. Bestyrelsen foreslår at pågældende laver sit
opslag på DCU medlemsforum for at nå bredere ud og flere potentielle
stemmer. DR sender svar
(f) Basisklubber – kontingent: DCU-SJ Bestyrelsen bakker op om at
ordningen med at basisklubber tilbydes gratis medlemskab i år 1
fortsætter.
(g) Struktur Udvalgsarbejdsgruppen: næste møde er 16. januar
(h) Terminsmøde: Der skal planlægges koordineringsmøde med J/F ifht
koordinering af A-løbenes placering i sæson 2021CX: Udvalgsformand, Anders Gudnitz er i proces med at placere DM for
de næste to år
(i) Lukket punkt:

Punkt 2

Nyt fra bestyrelesmedlemmer
AB: Kalundborg BMX vil i samarbejde med Kristoffer Nielsen
(DCU B&U rekruttering), tilbyde BMX basistræner uddannelse 17 april. Se
uddannelseskalenderen
TS ang. B&U reglement:
Foreslår et dialogmøde(virtuelt) med DCU-B&U udvalg, B&U Distriktsudvalg
SJ/ JF + distriktsrepræsentanter mhp at drøfte mulighederne for at gøre B&U
klasserne bliver mere harmoniske.
Ønsker at finde tiltag og objektive kriterier som kan hjælpe med ensretning og
tydeliggørelse af retningslinjerne omkring oprykninger og dispensationer.

Punkt 3

Nyt fra kasserer
Afventer licensafregningen fra DCU for året 2020. Umiddelbart går DCUSJ
med overskud.
Regnskab: Gennemgang og godkendelse af årsregnskab.

Punkt 4

Punkt 5
Punkt 7

Forretningsfører
Arbejder med licensansøgninger
- Kontingent opkrævninger
- Terminsplanlægning- mangler de sidste tilbagemeldinger.
Eventuelt.
Næste møde
10. feb. 2021

