REFERAT
Bestyrelsesmøde Distrikt Sjælland
Tid
Sted
Inviteret

Afbud

16. marts 2022 kl. 18.30
Idrættens Hus
Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask(PHB), Torben Ridder(TR),
Rikke Bak Dalgaard(RBD), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüther(TS),
Maria Irming Pedersen (MIP), David Rasmussen (DR)
Morten Madsen (MM), Thomas Rodtwitt(TRO)

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2

Nyt fra formanden (MA)
MA informerede om formandsmødet forud for Kongressen, hvor der
stadig er uklarhed ift. kandidater til bestyrelsesposterne.
MA besøgte den årlige distriktstræningslejr som altid flot arrangeret
af Næstved BC og havde et meget informativt og konstruktiv møde
med en række B&U-ledere fra klubberne, hvor der var gode input ift.
udvikling af B&U. Alle er enige om, at vi skal ændre strategi for at
kunne fastholde og rekruttere nye ryttere især i de yngste klasser.
MA oplyste, at BMX opstarter nyt tidtagningssystem (det samme som
Distrikt J/F), og at der indkøbes computer og printer til dette formål.
Desuden har BMX-kommissærerne fået 6 håndholdte radioer, der kan
anvendes på deres baner.
Det gode samarbejde med Distrikt J/F’s tidtagerteam ift. MTB Ligaen
fortsætter som sidste år.
MA informerede om årsmødet i Distrikt J/F, hvor der trods mange
flere klubber i distriktet er færre deltagende end på Sjælland. Der er
udtalt enighed blandt klubberne i Distrikt J/F om ikke at foretage
ændringer ift. drift, strategi eller lignende, og den beslutning må
naturligvis respekteres. Det betyder blot, at man på Sjælland på nogle
områder er nødt til at fortsætte udviklingsarbejdet alene.
MA har fået henvendelse fra flere forældre vedr. distriktshold og
tilskud til elite-ture o.lign. Der er givet afslag på alle henvendelser,
selvom Distrikt J/F har givet økonomisk støtte til udvalgte ryttere, da
det er distriktsbestyrelsens grundholdning, at alle landsholds- og
eliteaktiviteter varetages godt og professionelt af DCU’s sportslige
sektor.

Punkt 3

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra udvalgene
a) Crossudvalget
TRO og MA havde et positivt møde med Anders Gudnitz, Michael
Salbo og Thomas Nørup fra Crossudvalget samt Martin Elleberg
Petersen, Willy Frederiksen og Pelle Clemmensen. Den kommende
cross-sæson ser rigtig fin ud, og terminen er allerede på plads.
Der var enighed om at holde hinanden bedre informeret og sørge
for, at alle kender aftaler. Crossudvalget har ikke være
opmærksom på, at der kan være udfordringer ift. tekniske
løsninger, bemanding af tidtagning, kommissærer osv., som ligger
i distriktet, og derfor har det ikke været ”af ond vilje”, at distriktet
ikke har været informeret om forskellige tiltag i den forgangne
sæson, og fremadrettet vil planlægningen blive koordineret. Der
er også enighed om, at potentialet i cross er stort.
b) Kommissærudvalget
MA deltog på de sjællandske kommissærers forårsmøde samt
møde med racemarshalls, og der er et virkelig godt samarbejde
med et meget kompetent sjællandsk kommissærudvalg.
Efter aftale med de sjællandske kommissærer vil der i år på
landevejen afsættes ressourcer til et forsøg med
observationsmotorcykler, der er bemandet af en kommissær.
Målet er bl.a. at højne sikkerheden ved at have et ekstra sæt øjne
på ruten, der både kan gribe ind ift. potentielt farlige situationer
og være med til at håndhæve regler.
Det er udvalgets ønske, at distriktsbestyrelsen støtter en linje,
hvor ryttere rent faktisk får advarsler og tages ud af løbene, hvis
de skaber farlige situationer – fx ved at krydse midterlinjen på
ikke-ensrettede strækninger.
En enig distriktsbestyrelse bakker op om dette tiltag for at højne
sikkerheden ved cykelløbene.
Det betyder også, at distriktsbestyrelsen direkte beder de
sjællandske kommissærer om at standse felter eller diskvalificere
ryttere, der fx krydser midterlinjen eller lignende – også uden
forudgående advarsler. Det gælder i alle klasser.

Punkt 4

Økonomi (TR)
a) Regnskab
TR gennemgik de foreløbige regnskabstal for årets første
måneder, og det følger budgettet for nuværende.
b) BMX-aftale om samaritter
Den tidligere distriktsbestyrelse har indgået en aftale
med de sjællandske BMX-klubber om, at de for de 4.000,- i
materielkontingent får refunderet udgifter til samaritter, men da
udgiften er 5.000-6.000 pr. dag, er det ikke en holdbar løsning for
distriktet eller de andre klubber på Sjælland.
Udgifterne til samaritter i BMX har i 2021 været ca. 60.000 kroner
– altså mere end det dobbelte af materielkontingentet.
Distriktsbestyrelsen var enig om fra indeværende år at undtage
BMX-klubber materielkontingent, mens klubberne så selv afholder
udgifter til samaritter. De indbetalte materielbeløb refunderes til
BMX-klubberne.

Punkt 5

Opfølgning på materialer/vognpark
a) Status på salg af lastbil samt indretning af trailer (PHB)
Lastbilen er afmeldt og står hos Volvo i Solrød, mens den forsøges
solgt. Det er stadig forventningen, at salget vil dække den opgjorte
værdi efter afskrivning i 2021 og dermed ikke påføre distriktet tab.
Der er modtaget et par bud allerede og PHB vil vende tilbage med
en forhandling for at komme i mål med en hurtig handel.
Traileren er stort set færdigindrettet – vægtmæssigt er den blevet
tungere end først beregnet, men det burde ikke påvirke planerne
om afhentning/tilbagelevering. Der mangler fortsat foliering, hvor
vi afventer DCU/DEMIN/PostNord.
Forsikringsmæssigt er vi stadig dækket af vores nuværende aftale
Med TRYG. I forbindelse med transport mellem løbene er det
ansvarsforsikringen for den bil, der trækker traileren, som dækker.
b) Plan for oprydning af laden
Med udgangen af april ophører lejemål på Havbogårdsvej, og
lageret skal tømmes fuldstændig for indhold. TRO har været på
genbrugsplads et par gange, og der er allerede ryddet en del ud i
affaldet, men der er brug for en samlet indsats.

c) Status på aftalen med AVS (DR)
Der er åbnet mulighed for, at distriktet kan få lidt plads
i DCU’s nye lejemål (også Havbogårdsvej) fra maj, men der er
formentlig stadig behov for yderligere opbevaring.
Der er afsat midler til levering af hegn fra AVS i løbet af sæsonen,
men der skal fortsat være opmærksomhed på distriktets udgifter i
den forbindelse. Som udgangspunkt bakker bestyrelsen op om en
økonomisk ramme, der muliggør et tilskud i størrelsesorden
2.000-2.500 kroner til levering af hegn pr. løb, men det vil være
hensigtsmæssigt at arbejde med samlede løsninger ift. skilte,
skilteplaner og hegn.
AVS tilbyder samarbejde ift. lagerplads, hvor der vil være plads til
distriktets materiel. Den nye tidtagertrailer kræver ikke adgang til
strøm ifm. opbevaring på lager.

Punkt 6

Landevejssæsonen 2022 – bl.a. præmiepenge og tidtagning
a) Info fra klubmøde på Teams 14. marts
MA og DR har holdt møde med en række sjællandske
landevejsklubber ift. løbsafvikling herunder ønsker til ændring af
præmiepenge. Næstved BC har formelt fremsat følgende forslag i
en mail:
”NBC vil foreslå at afskaffe præmiepenge til rytterne i de
almindelige løb i DK. Det er en økonomisk og administrativ byrde
for klubberne, i en tid hvor de samme penge bør bruges på måske
2-3 Race Marshalls og/eller 3-4 TO’er mere, uden at klubberne
skal kigge ind i et underskud på at afholde sikre cykelløb.”
TR og OO pointerede, at det kan møde kritik fra eliteryttere og
teams, hvis præmiepenge fjernes.
PHB pegede på, at præmiepengenes betydning for rytterne ikke
står mål med klubbernes økonomiske udfordringer, og slet ikke
hvis alternativet er at spare på sikkerhed eller aflyse løb, og derfor
bakkede han op om at fjerne præmiepengene.
MA understregede, at DCU-bestyrelsen og administrationen skal
være langt mere opmærksomme på udfordringerne med, at
klubberne afholder cykelløb med underskud, især når DCU
præsenterer store overskud. Har teams og ryttere behov for
præmiepenge, må økonomien til eliten findes i den kontekst og
ikke hos klubberne.
Det blev besluttet at afskaffe præmiepenge i alle klasser.

b) Bemanding af tidtagervognen

Der mangler fortsat bemanding til tidtagervognen, da der
pt. kun er tre personer - der behov for fælles indsats for at
løfte opgaven.
Det nye setup betyder, at opgaven med indskrivning bliver
betydeligt enklere, mens tidtagningen forudsætter IT-forståelse og
kendskab til cykelløb.
Der er behov for at finde kandidater ude i klubberne og
netværket. Der må sættes gang i endnu en rekrutteringsrunde.
Honorar er 400,- plus kørepenge.
Punkt 7

Evaluering af årsmøde + Kongressen 2022
a) Evaluering af årsmødet på Sjælland
Der var enighed om, at stemningen på årsmødet var både positiv
og konstruktiv. Der var også enighed om, at formatet ikke lægger
op til efterfølgende arbejdsmøder, og derfor vil næste årsmøde
følge samme model.
Der skal gøres en stor indsats for at få flere deltagere – især fra
basisklubber og andre discipliner end landevej – og der er generelt
behov for yderligere indsatser vedr. både drift af distriktet,
involvering af klubber og det politiske niveau.
Dette vil blive behandlet på de kommende bestyrelsesmøder i
distriktet.
b) Kongressen 2022
MA, RBD, OO og MIP deltager i årets kongres med tale- og
stemmeret, og PHB deltager som inviteret.
MA gennemgik valg til bestyrelse og udvalg samt holdning til
distriktets tilkendegivelser ifm. lovforslag og andet. Lørdag er der
møde med de sjællandske repræsentantskabsmedlemmer, hvor
lovforslagene igen vil blive gennemgået, så de enkelte
repræsentantskabsmedlemmer kan udveksle tanker og danne
deres egen mening.
MA pegede på, at det er en usund kultur ift. den demokratiske
proces, at repræsentanterne for de to distrikter mødes hver for
sig, da det historisk har været for at indgå aftaler om valgene på
Kongressen ift. hhv. jyske og sjællandske interesser.
Ift. valg til bstyrelsen i DCU støtter distriktsbestyrelsen Mette
Wandahls kandidatur og har overvejelser ift. næstformanden, da

rollen pt. ikke varetages tilfredsstillende eller i
overensstemmelse med distriktets interesser.
Dette kom også klart til udtryk på årsmødet, hvor klubberne
udfordrede de forslag om at styrke DCU-formanden stemme og
afskaffe kritisk revision, som næstformanden står bag.
Distrikt Sjællands Kommissærudvalg og distriktsbestyrelsen støtter
Jens Peter Hummelshøj som ny formand for Kommissærudvalget,
da han kan samle kommissærerne på tværs af landet. Udvalget
har de seneste mange år har været præget af stilstand og splid på
baggrund af en praksis, hvor jyske kommissærer har fået tildelt
flere og bedre opgaver, mere uddannelse osv. og der er begrundet
bekymring for, at dette vil fortsætte med en udvalgsformand, der
er under indflydelse af bl.a. formanden for TK.
MA pegede også på det problematiske i, at der tilsyneladende er
tradition for at indgå aftaler om valgene forud for Kongressen,
hvilket i bedste fald gør kandidaternes mulighed for at præsentere
eget kandidatur på Kongressen sekundært. Opdelingen i to
distrikter synes også i den demokratiske proces skadelig for DCU’s
medlemsklubber, og ønsket er fortsat en langt mere transparent
og aktiv politisk opbygning af forbundet.
Punkt 8

Evt.
Intet under evt.

Næste møde: Mandag den 25. april kl. 17.30 i Idrættens Hus.

