
                 
  

 

Referat  
 

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

Schlüter(TS), Bo Belhage (BB)(mødt forsinket- men verificeret punkt 1.2), 
David Rasmussen(DR) 

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

 

1. Punkt 1 Nyt fra formanden 
1.1. Bestyrelsen: 

  
 Rudi Brems,Næstformand, 
 Ole Egeblad, 2-supl  
  

har trukket sig fra DCU-SJ bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Best.medlem JK som ny næstformand.  
 

1.2. Status på afstemning/ Repræsenstantskabmøde: 
Bestyrelsen har verificeret afstemningsresultatet. 
Resultatet af afstemningen er at Carsten Hansen fik flest stemmer og træder ind 
som repræsentantsskabsrepræsentant til DCU politiske og adm. Strukturarbejde. 
Resultat:  
Carsten Hansen 5 stemmer 
Jørgen Guldborg 4 stemmer 
Erik Hougs 3 stemmer ( trak sit kandidatur) 
Martin Eckhoff 0 stemmer 
 
Bestyrelsen har valgt Hasse Larsen,Formand ABC, som klubformandsrepræsentant 
til DCU politiske og adm. strukturarbejde. 
 
Indkaldelse repræsentantskabsmøde 
CF stiller sig undrende over at BB har indkaldt til repræsentantskabsmøde inkl. 
eksterne deltagere hvilket ikke er normal praksis såfremt det skal være et 
repræsentantskabsmøde.   
BB ønsker ikke at kommentere yderligere på dette, idet distriktsbestyrelsen ikke har 
beføjelser i forhold til repræsentantskabet og spørgsmål derfor er uvedkommende i 
distriktsbestyrelsen, men BB bekræfter at det i sagens natur er et åbent møde, uden 
en egentlig dagsorden, for alle cykelsportsinteresserede i DK, fordi der ikke findes 
forordninger for møde-afholdelse i repræsentantskabet udover deltagelse ved  DCUs 
kongres 
 
 

1.2.1.1. 2 repræsentanter fra DCUs bestyrelse har tilbudt at deltage ved 
mødet den 30.9, hvor de vil præsentere baggrunden og procesforløbet for 
DIF Servicetjek af organisationen, hvilket distriktsbestyrelsen syntes er en 
god idè. 



                 
  

 
1.3. Status Covid19/cykelløb – alle discipliner 

 
Der bliver fortsat afholdt formandsmøder, v/CF,WF,MEP & HJJ 
 
Landevej: Der vil være trøjer ved Master DM i 2020. Bestyrelsen har drøftet DM 
trøjer generelt og ser gerne at de pågældende udvalg overvejer om det er noget der 
skal genindføres eller afsluttes. 

 
Det er godt at der bliver afholdt løb på trods af det nuværende forsamlingsloft. Alle 
løb er velset. Vi ved, at det er forbundet med en masse udfordringer, og vi har stor  
ros til både klubber, medlemmer og ryttere, for håndtering af Covid19-situationen. 
 
BMX: Klubberne tør ikke afholde løb. Dog har Kalundborg afholdt et mindre løb med 
succes efter dcu-protokol  
 
Cross: Cross udvalget har fyldt kalender som forventes at køre som planlagt 
foreløbigt. 
 
MTB: CF har kontaktet Henrik Jappe, kontaktperson på MTB-ligaen, ifht 
mulighederne for MTB løb i et eller andet format.  
HJ melder tilbage med mulige datoer 
 
Som opfølgning på tidligere afholdt møde med MTB klubberne i 2019 følger DR op 
med kontakt til klubberne mhp at afklare hvilke datoer der er ønske om og hvilke 
skove/ruter der påtænkes i 2021 
 
Trial: Åbnet hus d.12.9 mhp at udbrede kendskab til Trial disciplin 
Bane: starter op som vanligt i oktober.  
 

1.4. Neutral Service/Skrivebremser:  
Skal servicebilen have hjulsæt med skivebremser? Der er forskellige slags 
skivebremser hvilket udfordrer praktikken og økonomien omkring håndteringen -
foreløbigt forsætter vi praksis med at teams leverer hjul til neutralservice   
 

1.5. MC betaling af selvrisiko: 
Der er indkommet et forslag fra DCU kommissærudvalg som lyder- 
 
 at såfremt der sker en skade på en kommisær-MC i forbindelse med DCU-SJ 
licenscykelløb, skal DCU-SJ bidrage med 1500kr til den pågældende MC-  
 
Distriktet stiller det ufravigelige krav at der såfremt skal være to på MC. Én pilot og 
én kommisær. 
 
 

1.6. Masterudvalg/Cyklecrossudvalg 
 

1.6.1. Masterudvalg: DCU-SJ har fået et medlem i Masterudvalget. Hasse Larsen, 
ABC, træder ind.  

1.6.2. Cyklecross / SCC: angående verserende klage over afregningsbeløb for SCC 
løb nov.2019 er der nu kommet en afslutning.  

1.6.3. Cyklecrossudvalg: har sendt forespøgelse mht startgebyr, da de selv ønsker 
at fastsatte disse. De er blevet oplyst, at de kan komme med foreslag, som så, 
skal godkendes i begge distrikter 



                 
  

Gældende startgebyr kan findes i faktaark for hver disciplin på 
cyklingdanmark.dk under Distrikter 

 
 
Sportstiming: Distrikt SJ vil fra nu, benytte tilmelding og tidtagning fra 
Sportstiming(besluttet på seneste best.møde) Første løb med ST, var DM for B/U 
Det er planen at også DBC Cyklebanen skal overgå til ST i indeværende år.  
 
 

1.7. Disciplin reglement: det ønskes fra DCU adm at ændre proces omkring arbejdet 
med sportslige regler således at alle discipliner behandles i én årlig proces mod 
tidligere to. 

 
2. Nyt fra best.medlemmer. 

 
 

3. Nyt fra kasserer 
3.1. økonomi – det ser efter omstændighederne fornuftigt ud.  

 
4. Orientering fra Forretningsfører 

4.1. sportstiming- har fået opstarts undervisning så FF kan hjælpe klubberne i gang med 
at komme på kalenderen.  

4.2. kommende sæson- indkalde til ”seminar” for løbsarrangører for at planlægge og 
forberede den kommende sæson. Udvikle handlingsplaner for hvilke løbstyper 
klubberne kan lykkedes med ifht gældende forsamlingsloft. Vi skal forberede os på, 
at sæson 2021 stadig kan være præget af Covid19 

 
5. EVT: 

Den blå hegnsvogn er ved at være godt slidt. Den kan potentielt blive dyr i reperationer 
og vedligehold. Vi skal tænke på, at det er på tide at finde en ny løsning/investering af 
materialer, og hvordan vi fremadrettet, løser håndtering af hegn skilte osv. 
 

6. Næste  møde: onsdag d.7. oktober.uge 41 
 
 
 

 
 

 
 
      
 
   

 


