
	 																
	 	
 
Referat  
 

Bestyrelsesmøde:  
Tid:   11. november 2020 kl. 17.30 
Sted:   Idrættens Hus 
Deltagere:  Charlotte Frank (CF), Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfeldt(JK) Thomas 

Schlüther(TS), Bo Belhage (BB), Amalie Blom (AB), David Rasmussen(DR) 
   
Afbud:     
Mødeleder:  Charlotte Frank (CF) 
Referent:  David Rasmussen(DR) 
 
Indledning: JK spørger BB om mødet bliver optaget eller om der tidligere er optaget. Det 
afkræfter BB. 
 
Punkt 1 Nyt fra formanden 
 
 

(a) Møder general orientering:  
Der bliver stadig løbende, afholdt møder med Distriktsformænd J/F & SJ, 
DCU-Direktør, MEP og DCU-Formand, HHJ. 
 
 

(b) Formandsmøder: aktuelle forsamlingsloft udfordrer vores vanlige 
mødestruktur. Derfor er planen at sende skriftlig information ud i stedet 
for vores vanlige møde, og holde alternative møder: 
 
Licensløb 2021: Terminkoordineringsmøde afholdt med disciplin-udvalg, 
DCU og distrikterne. Overordnet termin er på plads. Vi vil gerne samle A-
klasse til et større felt. Der er planer om at samle A-felterne så der ikke er 
sammenfald med løbsdage i hhv. SJ & JF. Derudover vil vi gerne have 
fokus på børn, med og uden licens, og klubberne må derfor gerne byde 
ind med at afholde ”børnestævne”.  
 
Løbsarrangør møde / Workshop: Vi ønsker at afholde virtuelt møde for 
klubbernes løbsarrangør. For at skabe bedst mulige betingelser for 
dialog afholdes særskilt for hhv. Øst & Vest Sjælland. 
Datoer sendes ud snarest 
 
BMX: Vi indkalder klubformænd til fysisk møde, da der er få deltagere. 
 

(c) Strukturmøde / DCU: Proces er sat i gang og første møde blev afholdt  
d. 8.11.2020. 
 
Der vil først være gennemarbejdet materiale klar til kongressen i 2022. 

 
(d) Årsmøde i Distriktet:  er planlagt årsmøde d. 27.2.2021 

 
(e) Opgørelse for klik-fee på den tidligere tilmeldingsside, angående 

Cykelstafetten CC & CK Nordsjælland:  
meget få klik på de respektive løb på. Der udsendes derfor ingen faktura 



	 																
	 	

 
(f) Midtvejsrevision: Revisor, Helge Krogh, har gennemført midtvejsrevision. 

 
Kasserer sender svar på de forskellige spørgsmål. 
 
 
Distrikt Sjællands interne Regnskabsinstruks blev gennemgået, godkendt 
og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.  

 

(g) Aflysninger af løb: klubberne informeres om vigtigheden af dialog med 
distriktet (DR) inden officielle aflysninger på diverse medier. 
 

 
 

(h) Cross Startpenge: Crossudvalget har ønsket at øge startgebyr for hhv 
Senior og B&U. Distrikterne Øst/Vest har godkendt dette for sæson 
2021/2022. 
  

(i) DIF Etiske Komite: Der er offentliggjort en redegørelse med konklusion 
og kritikpunkter af DCU-Formand HHJ & DCU / DCU-SJ 
bestyrelsesmedlem BB.     

 
 

(j) Repræsentantskabet: Bestyrelsen håber at samarbejdet mellem 
Repræsentantskabet for SJ & J/F fremadrettet styrkes og at de kan 
arbejde konstruktivt videre.  

       
Punkt 2 Nyt fra bestyrelesmedlemmer 

(a) MTB-møde med deltagelse af Roskilde MTB, DMK, Slagelse MTB, 
Hareskov CC, Holte MTB, Kalundborg CK, DCU MTB-udvalgsformand 
Michael Lajer.  
Der er stort ønske om og udsigt til flere MTB-ligaløb på Sjælland og et 
par DCU MTB løb. Det er virkelig positivt at der sandsynligvis kommer 
flere MTB licensløb på den Sjællandske løbskalender.    

       
Punkt 3 Nyt fra kasserer 
  Gennemgang af Indkøb 
   
Punkt 4 Forretningsfører 

(a) Basisklubber – tidtagning motionsløb: DCU-SJ deltager aktuelt ved 
relativt få motionscykelløb på Sjælland. Motionsklubberne vælger anden 
løsning.  
  
 

(b) Sponsor // Folie // Dommervognen DCU Distrikt Sjælland 2021: tilbud er 
udarbejdet og afventer tilbagemeldinger.  
 

(c) Tilbud fører/slutbil-skilte til biler ved licensløb: Der arbejdes videre på at 
indhente tilbud.   

    
Punkt 5 Eventuelt. 

TS: Eget forslag om ændret B&U inddeling mhp ændring af sportslige regler 
blev ikke færdiggjort. Men tankerne, og ønske om at have fokus på især 
udfordringen for pigerne i U15 / U13 er der stadigvæk. Kriterierne for op- og 



	 																
	 	

ned-rykninger (dispensationer) bør være i fokus for at sikre at B&U ryttere har 
gode sportslige oplevelser og ønsker at forblive i sporten.  

      
Punkt 7 Næste møde – 

TBA DEC. 
   
 
 
   


