
                 
  

 

REFERAT  
 

Bestyrelsesmøde:  
Tid:   9. december 2020 kl. 17.30 
Sted:   Idrættens Hus 
Deltagere:  Charlotte Frank (CF), Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfeldt(JK) Thomas 

Schlüther(TS), Amalie Blom (AB), David Rasmussen(DR) 
   
Afbud:     
Mødeleder:  Charlotte Frank (CF) 
Referent:  David Rasmussen(DR) 

 

Punkt 1 Nyt fra formanden 
(a) Bestyrelsen: Bo Belhage er pr 4.12.2020 udtrådt af Distriktsbestyrelsen.  

Bestyrelsen siger tak for mangeårigt samarbejde og en stor indsats for 
dansk cykelsport.  

(b) SM Parløb: VFC har spurgt til mulighederne at opgradere deres vanlige 
SM. Forespørgsel sendes videre til hovedkontoret. 

(c) Sportstiming: Medlems databasen er stadig under udvikling og klargøring 
til snarlig åbning for tegning til 2021. Umiddelbart virker det meget 
intuitivt og brugervenligt.  

(d) Termin 2021: Afventer stadig tilbagemelding fra flere klubber.  
B&U løb: VFC vil gerne i samarbejde med andre klubber afholde B&U 
løb på flyvestationen. 
CF & DR arbejder på koordinering med J/F ifht kalenderen 

(e) Reglementsproces 2021: CF deltog ved møde 7.12- med gennemgang 
og tilretning af de sportslige regler gældende for 2021.   
B&U DM: Distriktsbestyrelsen ønsker at evaluere og drøfte mulighederne 
for at genindføre DM (lignende) Trikot. Gerne i dialog med andre 
discipliner og Udvalg. 
 

   
       
Punkt 2 Nyt fra bestyrelesmedlemmer 

(a) AB har medbragt BMX skriftlige materialer ”ATK” træningsspecifik leksikon 
/ reklame postkort/foldere som DMU har produceret.  
Der er ønske at DCU udfærdiger lignende materiale til BMX-  
DCU udviklingskonsulenter kontaktes mhp muligheder for at opdatere og 
evt. udarbejde lignende 

   
       
Punkt 3 Nyt fra kasserer 

(a) Midtvejsrevision: Opfølgning på rettelser af bilag.  
   
     
Punkt 4 Forretningsfører 

(a) Sikkerhedstiltag: Indhentet tilbud på førerbilsskilte med specialdesign. 
For at finansiere det vil DR søge Brøndby CC støttemidler da skiltene 
kommer alle distriktets klubber til gode.   

(b) Folie dommervogn: Der er sendt ud til interessenter. 
    



                 
  
Punkt 5 Eventuelt. 

Vil det være en idé at Distriktet inviterer ryttere fra andre discipliner fx 
BMX ind på banen? 
 

      
Punkt 6 Næste møde 

Jan. 2021 
   
 
 
   

 


