
 

  

_____________________________________________________________________ 

Referat fra møde i Breddeudvalget i distrikt Jylland / Fyn 

Afholdt: Lørdag, den 12. November 13:00 – 16:30 

Deltagere: Søren Boysen (SB), John Sørensen (JS), Arne Simonsen (AS),  

John Myrup (JM) og Pelle Clemmensen (PC) 

 

Punkt 1: Velkomst og evt. nye punkter. 

SB bød velkommen til de nye medlemmer i udvalget, vi har glædet os meget 

til at få nogle flere ind i udvalgt. Der var ingen nye punkter til dagsordenen. 

Punkt 2: Kort præsentation af medlemmerne. 

Alle medlemmer orienterede kort om deres baggrund for ar vær med i 

distriktets breddeudvalget. 

Punkt 3: Orientering omkring breddeudvalget. 

SB orientere kort omkring de aktiviteter der pt. findes i udvalget, bl.a. 

Vintercup i Sydjylland/Fyn, motionskalenderen og tidtagervognen. 

Punkt 4: Brainstorm omkring fremtiden for distriktets breddecykling. 

Der kom megen nytænkning på bordet omkring hvad vi skal/kan gøre for 

medlemsklubberne fremover, der blev målt op mod DCU contra DGI. 

Nøgleordet for fremtiden er ”Synlighed”, vi skal gøres mere kendte, ikke bare 

blandt Eliteklubberne, men i særlig grad bland Basic-klubberne. 

Punkt 5: Opgaver og fordeling. 

Beslutning 1: Projektet ”Powered by Danmarks Cykle Union” som skal tilbydes 

alle arrangører af motionscykelløb, projektet skal færdiggøres 

med skilteplan og diverse. 

Ansvarlig: SB (samt udvalget) Deadline: Næste møde 

Beslutning 2: Mini kaptajnsuddannelse som tilbydes klubberne 

Ansvarlig: PC   Deadline: Næste møde 

Beslutning 3: Træningsanbefalinger for motionister som kan lægges på 

hjemmesiden som et tilbud til medlemmerne. 

Ansvarlig: PC   Deadline: Næste møde 



 

 

 

Beslutning 4: Overførsel af vintercup succesen til et sommerarrangement. 

Ansvarlig: AS og JS  Deadline: Næste møde 

Beslutning 5: Oprettelse af database over distriktets Traffic Officials til brug for 

alle distriktsklubber. 

Ansvarlig: SB   Deadline: Næste møde 

Beslutning 6: Oprettelse af enkeltstartsserie med afslutning med de 3-5 

bedste hold i hver klasse, eksisterende løb kontaktes 

Ansvarlig: JS og PC  Deadline: Næste møde 

Beslutning 7: Oprettelse af Facebook side, vi vil i førte omgang overtage siden 

DCU Ambassadører som ikke længere bruges men har en 

påbegyndt gruppe motionister som vil DCU og os hvilket går 

siden interessant at fortsætte med. 

Ansvarlig: SB   Deadline: Næste møde 

 

Punkt 6: Næste møde.  

Næste mødedato fastsættes til 

lørdag den 04. februar 2017 kl. 10:00 i Kolding 

Punkt 7: Eventuelt. 

Distriktet dækker kørselsudgifter, SB sender skema til afregning med 
Distriktskasseren. 
Vi blev enige om at Kolding var et meget centralt sted at holde møder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Søren Boysen 

 14. november 2016 


