Bestyrelsesmøde Distrikt Sjælland

Tid
Sted
Deltagere
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22. juni 2022
Idrættens Hus
Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask(PHB), Torben Ridder(TR),
Rikke Bak Dalgaard(RBD), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüther(TS),
Thomas Rodtwitt(TRO), Morten Madsen (MM), Maria Irming
Pedersen (MIP)
Ingen
MA

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2

Nyt fra formanden
Formandsmøde/trafikofficials
MA orienterede fra det seneste formandsmøde, hvor bl.a. TOudfordringerne blev vendt. DCUs direktør, Martin Elleberg, havde
oplyst, at der er kommet politisk fokus på udfordringerne efter brevet
fra DCU/Distrikt Sjælland, og at bestyrelsen og administrationen vil
fortsætte med at forsøge at finde holdbare løsninger.
Willy Frederiksen havde givet udtryk for, at Distrikt Jylland/Fyn
naturligvis også støtter den indsats, da udfordringerne er
landsdækkende, og derfor havde han også gerne set, at han havde
været medafsender på brevet til TO’erne, hvilket både Martin
Elleberg og Morten Anderson havde noteret og taget til efterretning.
BørneTour
MA orienterede om BørneTour, der har været en stor succes takket
være en kæmpe indsats fra DCUs B&U-udviklingskonsulenter
Kristoffer G. Nielsen og Martin Wang Hjørngaard. Flere klubber har
lavet introforløb for nye ryttere i kølvandet på arrangementerne, og
flere har åbnet for yngre ryttere, da BørneTour har vist, at der er stor
interesse i den aldersgruppe. BørneTour har også bidraget til, at
klubber, der ikke tidligere har haft B&U-ryttere, har startet hold, så
der er alt i alt et begrundet håb om øget tilgang af B&U-ryttere.
Distriktsbestyrelsen roste arbejdet, og der var enighed om, at det er
vigtigt, at udviklingskonsulenterne får mulighed for at arbejde videre
med konceptet. Distrikt Sjælland vil på alle måder støtte det videre
arbejde med formatet, der også kan udvides med løb for de yngste
klasser.

Holdpræsentation Tour de France
I forbindelse med Tour de France-holdpræsentationen har
Grand Départ-sekretariatet (GD) spurgt DCU om muligheden for
deltagelse af 22 juniorryttere og 22 masterryttere. DCUadministrationen bad MA om hjælp til opgaven, hvilket han har gjort.
GD ønskede så bred repræsentationen og så stor diversitet som
muligt, hvilket er tilstræbt ud fra en model med fordeling af juniorer
af begge køn og med deltagelse af alle U19-teams samt ligelig
fordeling i distrikter og med udgangspunkt i antallet af klubmedlemmer og med deltagelse fra landevej, MTB, motion, licens etc.
MA er ifm. forløbet blevet skarpt kritiseret af Team Christiania for ikke
at invitere dem, og trods gentagne redegørelser og diverse emails har
klubben valgt at bringe sagen for DCUs Ordensudvalg, der har afvist
den blankt.
En samlet distriktsbestyrelse finder Team Christianias ageren ærgerlig.

Punkt 3

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra udvalgene
Kommissærudvalget vedr. BMX-bane i Sorø
MA orienterede om en sag, hvor en kommissær ikke finder
optegningen i et sving på Sorø BMX-bane i overensstemmelse med de
sportslige regler, og at kommissæren derfor har valgt at trække sig fra
løb på Sorø-banen.
Både klubben, BMX-udvalget, kommissærudvalget og den sportslige
sektor er blevet hørt i spørgsmålet, og der er ikke belæg for, at svinget
skulle udgøre en sikkerhedsrisiko, ligesom udformningen af baner
over hele landet og i resten af verden er forskelligartet og ikke
nødvendigvis følger UCI’s standardbane.
Det vil påføre Sorø BMX en helt uproportional udgift at skulle
omlægge banen, og derfor er der enighed om, at sagen nu er lukket.
Møde med de sjællandske BMX-klubber
MM havde som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde inviteret
formænd/bestyrelser for de sjællandske BMX-klubber til et møde i
Sorø BMX. MA og MM deltog i et meget positivt og konstruktivt
indledende møde om mulighederne for et nyt driftssetup ift. BMX.
Målet er flytte noget beslutningskompetence og økonomi over til
klubberne, og der var enighed om at udarbejde forskellige modeller til
dette – fx med en udvalgsorganisation, som BMX tidligere har kendt
det fra cup-arbejdet på Sjælland.
MM vil efter sommerferien tage initiativ til at sammensætte
en arbejdsgruppe, der skal komme med mulige løsningsforlsag.

Punkt 4

Økonomi (TR)
TR gennemgik økonomien, der fortsat ser fornuftig ud både
ift. budget og likviditet. Der er naturligvis stadig en vis usikkerhed,
når det gælder indtægter fra løb og licenser, ligesom nogle udgifter
først er blevet afdækket i indeværende budgetår.
TR præsenterede desuden første udkast til rammerne for et 2023budget, der åbner for muligheden for at disponere anderledes.
Efter sommerferien skal distriktsbestyrelsen indlede arbejdet med
at se på en ny struktur for økonomien, herunder spørgsmålet om
udviklingsinvesteringer over for evt. ændringer af kontingenter og
licens- og løbsafgifter.
Der var desuden enighed om, at DCU-bestyrelsen hurtigst muligt bør
fremsætte forslag til ændring af genopretningsfonden – enten en
afvikling af gebyret eller øremærkning af pengene til ordinær løbsdrift
– samt ændring af DCU’s IT-gebyr, der er et tilbagevendende punkt
for både klubber og ryttere.

Punkt 5

Opfølgning på materialer/vognpark
a) Status på salg af lastbil
PHB oplyste, at lastbilen er solgt og pengene modtaget. Selvom
salgsprisen endte under den først anslåede vurdering, er
distriktsbestyrelsen tilfreds med at have fået dækket den
regnskabsmæssige værdi, således at distriktet er gået i nul. Salget af
lastbilen reducerer allerede i år distriktets driftsudgifter.
b) AVS/Ramuden og DCUs rum i Solrød
DCU har ikke mulighed for at opbevare de tre paller med forskelligt
cross-udstyr, og TRO vil sammen med David Rasmussen og Skrænten
CC, der ejer udstyret, finde en løsning hurtigst muligt.
David Rasmussen afventer fortsat en pris på traileropbevaring hos
Ramuden (AVS). TR og MM har fundet et muligt alternativ i Sorø, og
der var opbakning til at se på muligheden for at gå videre med den
løsning, da det har vist sig sværere at få adgang til Ramudens område
uden for åbningstid end først antaget.

Punkt 6

Sikkerhedskonsulent og forretningsfører
a) Sikkerhedskonsulent
PHB orienterede om ansættelsesprocessen, som han har kørt
sammen med Martin Elleberg. Det har været en positiv proces, hvor
der i sidste ende var fire kompetente kandidater, som alle havde den
nødvendige faglighed. Valget faldt på David Rasmussen, der har et
stort organisations- og opgavekendskab og netværk ift. området.

David begynder i sin nye stilling 1. august og vil referere
til DCUs direktør, og MA/PHB vil løbende evaluere med
Martin Elleberg ift. opgaver og indsatsområder.
MIP understregede, at distriktet skal være opmærksom på, at fokusområdet for sikkerhedskonsulenten er Sjælland, da det er de
sjællandske klubber, der sammen med DIF primært finansierer
udgifterne.

b) Forretningsfører - overlevering
MIP har haft et møde med David Rasmussen ift. opgaveoverlevering,
og der vil være en række opgaver ift. bl.a. licensgodkendelse,
løbsoprettelse, nummerbestilling o.lign., der skal fordeles på nye
hænder.
MA vil i første omgang tage sig af løbsoprettelse sammen med
tidtagerteamet, mens MIP vil se på licensgodkendelse. Opgaven ift.
løbsafregning skal afdækkes, da den naturligt kunne høre under
kassereren, hvis det ikke er for ressourcekrævende i en i forvejen
tætpakket opgaveportefølje.
Punkt 7

Eventuelt.
Intet til eventuelt.

Næste møde: 8. august

