
                   

 
Bestyrelsesmøde Distrikt Sjælland 
 

 
Tid   18. januar 2023 kl. 17.30 
Sted   Idrættens Hus  
Deltagere  Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask (PHB), Torben Ridder (TR), 

Rikke Bak Dalgaard (RBD), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüter (TS), 
Maria Irming Pedersen (MIP) 

Afbud  Thomas Rodtwitt (TRO), Morten Madsen (MM) 
Referent MA 
 

 
Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
      

Punkt 2 Nyt fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 
Formandsmøde 
MA orienterede om indholdet af formandsmøde den 14. januar, hvor 
der bl.a. blev talt om langsigtede strategiplaner, indhold til lørdagens 
kongresprogram samt genopretningsgebyr, hvor der ikke længere er 
entydig opbakning til at omlægge gebyret til en landsdækkende 
sikkerhedsindsats i regi af DCU’s sekretariat. 
 
Reglementsmøde 
MA orienterede om reglementsmødet og de væsentligste ændringer 
til De Sportslige Regler, der omfatter nye gearingsregler for B&U, 
generel omskrivning af BMX-reglementet og flere justeringer og 
ajourføring af reglerne på banen. 
 
B&U-camp 
MA oplyste, at der sammen med Kristoffer G. Nielsen og DBC er taget 
initiativ til en B&U-camp den første weekend i september i og 
omkring Ballerup Super Arena. Campen skal inddrage flere klubber og 
have det sociale i fokus, og den vil være for alle børn fra hele landet 
på tværs af alle discipliner, hvor tanken er at give børnene mulighed 
for at prøve kræfter med de forskellige discipliner.  
 
Begynderløb/Young Riders Cup 
Kristoffer G. Nielsen og David Rasmussen er ved at etablere et 
løbsformat for nybegyndere på sikre, lukkede ruter (fx køretekniske 
anlæg, gokart-baner o.lign.), hvor børn uden løbserfaring kan blive 
introduceret til cykelløb i trygge omgivelser og i styrkeinddelte 
klasser. Desuden er det idéen, at løbene kan ligge på hverdage og 
dermed indgå som almindelig ”klubtræningstid”, og setuppet skal 
være uformelt og så enkelt, at det ikke er en byrde for en klub at 
holde et lille løb for egne og andre klubbers ryttere.  



                   

 
Punkt 3 Regnskab 2022 og budget 2023 

a) Gennemgang af regnskab 
TR gennemgik regnskabet, der skal godkendes endeligt af de to 
kritiske revisorer og distriktsbestyrelsen, så det kan udsendes med 
indkaldelsen til årsmødet. 

 
 Resultatet ligger en smule over budget, men følger i store træk de 

forventninger, distriktsbestyrelsen har haft til 2022. Realiseringen af 
den omlagte økonomi betyder også, at det er muligt at arbejde med 
nye prioriteringer – fx har det gjort det muligt at gøre licensen gratis 
for B&U til og med U15 i 2023. 

  
 Regnskabet er tilfredsstillende, men giver også anledning til 

overvejelser ift. fremtidig kontingentsammensætning, da flere 
klubber enten har meldt sig ud af DCU eller skiftet status til basisklub.  
Faldet i antallet af eliteklubber vil på sigt også berøre antallet af 
cykelløb på Sjælland og dermed også økonomien ift. startgebyrer. 

   
  b) Budget inkl. fastsættelse af startgebyrer 

Distriktsbestyrelsen arbejder med et forsigtighedsprincip ift. 
budgetlægning, og dermed skal der være sikkerhed for finansieringen 
af aktiviteterne i distriktsregi, før kontingentsatser, startgebyrer og 
licenspriser kan ændres grundlæggende.  
 
Distriktet er i dialog med DCU’s administration og bestyrelse om den 
generelle økonomiske situation, og distriktsbestyrelsen forventer en 
medfinansiering af bl.a. sikkerhedsindsatsen og hjælp ift. fra de 
medlemspenge, der lige nu er bundet op i genopretningsgebyrer og 
IT-gebyr. 
 
MA foreslog at ændre betegnelse ”clickfee” i distriktssammenhæng til 
”sikkerhedsbidrag”, da gebyret reelt er en finansiering af distriktets 
bidrag til sikkerhedskonsulenten i DCU’s administration.  
Der var enighed om at ændre clickfee til sikkerhedsbidrag. 
 
BMX-budget 
MA foreslog samtidig at fjerne bidraget for BMX, da 
sikkerhedskonsulentens arbejde ikke omfatter BMX.  
 
TR foreslog som opfølgning på efterårsmødet desuden at omlægge 
administrationen af BMX-økonomien for at skabe større 
gennemsigtighed. Konkret foreslås det på Sjælland at lade BMX-
klubbernes kontingenter sammen med 50 % af BMX-licenserne gå til 
en særskilt BMX-konto, hvor de seks BMX-klubber så afholder udgifter 
til kommissærer, beregnere, møder, uddannelse, transport osv. 



                   

Sammen med fjernelsen af clickfee vil det sikre, at BMX-  
klubberne i meget udstrakt grad har mulighed for at prioritere 
økonomien. Løbsafregning vil fortsat blive varetaget af distriktet, der 
også administrerer kontoen, men styregruppen vil bestå af klubbernes 
repræsentanter. 
 
Der var enighed om at foreslå BMX-klubberne ovenstående model til 
implementering med virkning fra næste distriktsbestyrelsesmøde. 
 

Punkt 4 Sikkerhedskonsulent og observations-MC’er 
  a) Sikkerhedskonsulent 

Sikkerhed er fortsat et helt centralt indsatsområde for distriktet, og 
PHB, der er distriktsbestyrelsens kontaktperson til DCU-
administrationen ift. sikkerhedskonsulenten, gennemgik de 
aktiviteter, der har været i det første halve år med ordningen.  
 
Sikkerhedskonsulenten arbejder fortsat på aftaler ift. afspærring og 
skilteplaner for 2023, ligesom der er etableret aftale med bl.a. P4 
trafikradio om nævnelse af trafikomlægninger, været møder med en 
række sjællandske løbsarrangører, lavet interaktive kort og flere 
andre ting. 
 
Der var enighed om, at flere af initiativerne er positive, men der var 
også et ønske om bedre afrapportering og mere indsigt i funktionen. 
Desuden skal aftaleforholdene afklares, ligesom finansieringen igen 
bør blive gennemgået ift. opgaver og ressourceallokering. 
PHB tager fat i DCU’s direktør ift. status og afrapportering.  
 
b) Observations-MC’er 
MA fremlagde status vedr. 2022-forsøget med observations-MC’er. 
MC’erne er ikke marshalls, men kommissærer i en observerende 
funktion ift. både sikkerhed generelt og afvikling af løbet. 
Observations-MC’erne har altså ikke kommissærfunktion og er ikke 
ansvarlige for sikkerheden, men er ”onsite-sparringspartnere” for 
både arrangører, kommissærer og marshalls og kan gribe ind i evt. 
farlige eller uhensigtsmæssige situationer. 
 
Distriktsbestyrelsen havde i 2022 afsat økonomi til observations-
MC’er til alle landevejsløb, men det har kun været muligt at få dækket 
ca. halvdelen, da der lige nu kun er fire personer med de nødvendige 
kompetencer på Sjælland. Det er meget forskelligt, hvordan rollen 
udføres, men der er generelt en oplevelse af, at tilstedeværelsen af 
observations-MC’er højner sikkerheden og rammerne om cykelløb.  
Kommissærudvalget på Sjælland forventer at kunne dække cirka 
halvdelen af løbene i år og vil gennemgå termin ift. prioriterede løb. 
 
Der var enighed om at fortsætte forsøget i 2023. 



                   

Punkt 5 Licensstruktur og klubkontingenter 
a) Licensstruktur 
MA orienterede om det indledende møde vedr. licensstruktur. 
Det var generelt et positivt møde med konstruktive forslag, men det 
er naturligvis en forudsætning for ændringer, at finansieringen af 
DCU-aktiviteterne er sikret, ligesom der skal være opbakning blandt 
klubber, så det ikke medfører medlemsflugt. 
 
Dansk Mountainbike Klub og Holte MTB Klub tilkendegav begge på 
mødet, at de to klubber ville være åbne for en model, der svarer til 
BMX-ordningen, hvor licensprisen reduceres mod at alle medlemmer 
tegner licens via klubmedlemskabet. Denne ordning ville kunne 
indføres for MTB på Sjælland, hvis MTB-klubberne er enige.  
 
Det rejser dog spørgsmål om differentieret licens ift. disciplin.  
Distriktsbestyrelsen ønsker som udgangspunkt en struktur, der 
omfatter alle discipliner, men er er åbne for differentieret licens, hvis 
andre løsninger ikke er mulige. 
 
b) Startgebyrer 
Samarbejdet mellem distrikterne er udvidet kraftigt i 2022, og der er 
enighed om et mål om øget harmonisering af startgebyrer, 
licenspriser og kontingenter. Der vil i 2023 blive arbejdet på fælles 
linjer og ensretning af tilbud, så der ikke i samme grad opleves 
forskellige standarder i de to distrikter. 
 
Den største udfordring i Distrikt Sjælland er i den sammenhæng 
indtægter fra klubkontingenter, da Distrikt J/F har væsentligt flere 
klubber, men der er også enighed om at forsøge at afdække 
finansieringsmulighederne, så distrikterne kan rykke endnu tættere 
sammen. 
 
 

Punkt 6 Status ift. årsmøde, kongres og distriktsmøde 
Årsmøde 
MIP har booket lokale til årsmødet i Idrættens Hus, og hun følger op 
på forplejning, når deltagerantallet kendes nærmere. 
 
Der er en fast procedure for årsmødet, og den fastholdes.  
MA vil bede Hans-Christian Lykkegaard om igen i år at være dirigent, 
og TR kontakter David Rasmussen ift. afvikling af afstemning, 
produktion af stemmesedler osv.  
 
Der blev behandlet emner til distriktets æresnål, og der vil blive 
truffet endelig beslutning om tildeling på bestyrelsesmøde forud for 
årsmødet. 



                   

MA sørger for at sende invitationer ud til årsmødet,  
når årsregnskabet er godkendt og underskrevet. 
 
Kongres 2023 
Årets kongres afholdes i Korsør den 19. marts, og der vil som andre år 
være program både lørdag og søndag.  
 
Kongressen er en betydelig udgiftspost for distriktet, og MA vil 
opfordre DCU’s bestyrelse og administration til at tage hensyn til 
størrelsen af den udgift, der pålægges distriktet ifm. kongressen. 
 
Fælles distriktsmøde 
Mødet mellem de to distriktsbestyrelser var så positivt, at der i begge 
distrikter er stemning for at mødes igen med en bredere dagsorden. 
Der var stor opbakning til fortsat at udvikle distriktssamarbejdet ved 
at mødes på tværs af distrikter. 
 
MA undersøger muligheder for at få et møde i stand med den jysk-
fynske distriktsbestyrelse før årsmøderne. 

 
 
Punkt 7 Evt. 
  Intet til evt. 
 
 
Næste møde:  20. februar (Teams) 


