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Referat 
 

Bestyrelsesmøde 
Tid:   Søndag 6. november 2016 kl. 08.30-10.00 

Sted:   Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens  

Deltagere:  Allan Eg (AE), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach 

(KB), Lars Kaspersen (LK), Maria Irming (MIP), 

Afbud:  Bo Belhage (BB) og Torben Kristensen (TKR) 

Mødeleder:  Henrik Jess Jensen (HJJ), 

Referent:  Maria Irming (MIP) 

 

Punkt 1 Vision og strategi arbejde 

1.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder – ”den økonomiske 

støttestruktur”. 

Gennemgang af de strategiske områder. Forud er en god og 

kvalificerende proces med DIF konsulent og arbejdsgruppen fra 

bestyrelsen. Oplægget skal yderligere bearbejdes inden det indstilles 

til DIFs bestyrelse 5. december 2016.   

  

Punkt 2 Politisk Orientering  

Ikke noget at berette 

 

Punkt 3 Administrationen  

3.1  Status (orientering) 

HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelses-

kontrakt på plads. 

 

Der afholdes møde med repræsentanter fra MTB-udvalget og 

bestyrelsen. Når denne udredning er sket igangsættes en proces for at 

etablering af et nyt midlertidigt udvalg som skal drifte indtil et nyt 

udvalg vælges på kongressen til januar 2017. 

   

HJJ orienterede om at DIFs bestyrelse har behandlet DCUs ansøgning 

om at kigge på den økonomiske fordelingsnøgle, da DCU og 4 andre 

specialforbund ellers vil miste disciplintilskud.  

Disciplintilskuddet for bane vil som konsekvens af at der i 3 

efterfølgende år ved klubregistreringen er indberettet under 1000 

aktive medlemmer i banedisciplinen. DCU kan dokumentere at der i 

sæson er mere end 1000 medlemmer, men erkender manglende 

indrapportering i disciplinen. 

Konsekvensen bliver at tilskud på 250.000 kr. til banedisciplinen fragår 

budget 2017. 

DIFs bestyrelse har afvist at genåbne medlemsregistrering, således at 

fejlen kan rettes. 
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Punkt 4 Indkomne forslag / ansøgninger 

4.1  Børne- og Ungdoms udvalget har fremsendt fem forslag. 

4.1. A: U11 og U13 må ikke køre med TT Hjelm 

Begrundelse: BU vil gerne være med til at nedsætte brugen af ”lir” i 

børneklasserne. Formålet er at det skal være mere (økonomisk) 

overkommelig at komme ind som ny i sporten. At U11 og U13 køre 

med TT hjelm hjælper dem på ingen måde, måske snarere tværtimod. 

Beslutning: Bestyrelsen støtter udvalget i forslaget. 

        Indfasning bør ske fra 2018 

Ansvarlige: LK informerer udvalget, der sikre information til  

       Teknisk Kommission 

 

4.1.B: Dobbelt point til etapeløb for BU samt U19 

Fra sæsonen 2017 skal etapeløb, der er over tre etaper give dobbelt 

point. Det skal være gældende i følgende klasse U11-U19 samt Dame 

Junior. 

Begrundelse: Gøre det attraktivt for ryttere at deltage i etapeløbene, 

da der er flere point at køre for. 

 

Beslutning: Forslaget kan ikke vedtages.  

Det kolliderer desuden med distrikternes nye 

pointsystem, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker ændringer 

særskilt for B&U. 

Ansvarlige:  LK informerer udvalget 

 

4.1 C. Begrænsning af hjul i U11og U13: 

I U11/U13 er det kun tilladt at anvende traditionelle hjul. 

Denne regel gælder kun for 700 cc hjul 

2017: Der bliver meldt ud at der fra 2018 kun må køres på disse hjul. 

2018: For U11 og U13 vil denne regle gælde  

Begrundelse: For at gøre cykelsporten i de mindste klasser lige vil 

udvalget indstille til dette forslag.  

Samtidig er det med til at gøre cykelsporten mere ”spiselig” 

økonomisk for nye ryttere og deres forældre.  

Endelig er det en vej til at nå en ensartet standard i Skandinavien for 

hjul 

Beslutning: Bestyrelsen støtter udvalget i forslaget. 

         Indfasning bør ske fra 2018 

Ansvarlige: LK informerer udvalget, der sikrer information til  

        Teknisk Kommission 

 

4.1D: Fyld podiet i pigeklasserne 

BU stiller forslag at podiet bliver fyldt hver gang, der er tre elller flere 

piger til start og at dem der kommer på podiet får præmie. 

(Reglerne om point skal der ikke pilles ved) 
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Beslutning: Bestyrelsen støtter udvalget i forslaget. 

         Bør være generelt, hvad enten det er piger eller drenge. 

Ansvarlige: LK informerer udvalget, der sikrer information til  

        Teknisk Kommission 

 

4.1E Ny Struktur til BU DM  

På baggrund af at vi i udvalget gerne vil gøre DM så fair som muligt, 

stiller vi forslag om at ændre strukturen i DM´et gældende fra 2017 

BU vil indstille at klasserne til DM frem over vil komme til at se således 

ud: 

Drengeklasserne til TT og samlet start: 

U11. 1  Klassen er for alle 1. års U11 ryttere der har licens 

(Også klippekort) 

U11. 2 Klassen er for alle 2. års U11 ryttere der har licens  

(Også klippekort) 

U13. 1 Klassen er for alle 1. års U13 ryttere der har licens  

(Også klippekort) 

U13. 2 Klassen er for alle 2. års U13 ryttere der har licens  

(Også klippekort) 

U15. 1 Klassen er for alle 1. års U15 ryttere der har licens  

(Gælder ikke klippekort) 

U15. 2 Klassen er for alle 2. års U15 ryttere der har licens  

(Gælder ikke klippekort) 

U17. 1 Klassen er for alle 1. års U17 ryttere der har licens  

(Gælder ikke klippekort) 

U17. 2 Klassen er for alle 2. års U17 ryttere der har licens  

(Gælder ikke klippekort) 

 

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at fastholde den nuværende struktur. 

I øvrigt er DM kun for medlemmer med licenser og ikke for 

medlemmer med klippekort.  

Ansvarlige: LK informerer B&U 

   

Det burde i øvrigt overvejes ikke at give trøjer ved BU DM, men kun 

fra U19, herre og dame elite. 

 

4.2 Kommissærudvalg – forslag til ændring af sportslige regler, 

 

8. Kapitel - Afgørelser og sanktioner 

§ 2 Advarsler 

Begrundelse: DCUs kommissærudvalg mener at en advarsel bør gælde 

minimum 12 måneder fra udstedelsen, og ikke som nu hvor den 

udløber ved årskiftet 

9. Kapitel Landevejsløb 

§ 10 Opførsel (Dropzoner) 
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Begrundelse: Alle klubber har nu frivilligt indført Dropzoner ved de 

danske cykelløb, derfor bør det også indføres i DCUs sportslige regler. 

7. Kapitel Cyklers mål og konstruktion 

§18 Numre 

Begrundelse: Vores målfotofolk sidder hver eneste weekend med 

problemer hvor det ikke er muligt at genkende ryttere på målfilmen. 

Ved Eliten, hvor der er feltledere (Kørende kommissærer) er det altid 

en stor opgave et genkende ryttere på grund af tildækkede ryg nr, 

dette vil løses ved brug af ramme nr. Det er vores opfattelse at et 

ramme nr løser mange af de problemer. 

7. Kapitel Cyklers mål og konstruktion 

§23 Radio og lign. 

Tidskørsler – ikke i B&U klassern 

Begrundelse: Det har været et åbent debat emne ved B&U DM, og for 

at undgå for mange ledere og forældre på ruten og dermed unødig 

trafik bør dette indføres 
 

14. Kapitel Nationale mesterskaber 

6.14 DM for U11-U16P og U17 (uofficielle DM) 

Begrundelse: 

6.14.2 fjernes da denne regel ikke bruges ved B&U Mesterskaber 

6.14.13  slettes da der siden indførelsen af særskilt DM for HOLD ikke 

er uddelt plaquetter ved et B&U DM, og her i 2016 var der flere ledere 

og forældre der henviste til denne regel om et hold DM. Så for at 

undgå unødig debat  fjernes reglen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen bakker op om forslag til ændringerne for:  

8. Kapitel - Afgørelser og sanktioner -§2 advarsler 

9. Kapitel Landevejsløb - §10 Opførsel 

7. Kapitel Cyklers mål og konstruktion - §23 Radio o.lign. 

14. Kapitel Nationale mesterskaber - §6 

Ansvarlige:  JK giver besked til udvalget 

 

Beslutning: Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget med ramme 

numre på cyklerne. 

7. Kapitel Cyklers mål og konstruktion - §18 Numre 

Ansvarlige:  JK giver besked til udvalget 

 

Punkt 5 Forslag til ændring af vedtægterne for DCU 

Oplæg til ændring af love og regler, således der holdes en årlig 

kongres og Midtvejskongressen fjernes fra DCUs love. Med denne for 

skabes en tydligere sammenhæng mellem det strategiske, det 

politiske og det økonomiske arbejde. Den årlige kongres kan afholdes 

i april og regnskab kan behandles her. Samtidig er der en reduktion af 

omkostninger til afholdese af Midtvejskongres.  
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BMX udvalget skal skrives ind i DCUs love. Oplæg til denne ændring 

laves. 

   

Beslutning: Forslag til en årlig kongres, der afholdes i april 

  BMX udvalget skrives ind i DCUs love 

Ansvarlig:  HJJ/JK 

Deadline: Forslag stilles på kongressen den 22. januar 2017 

 

Punkt 6 Eventuelt 

Hanne Algot (HAO)har modtaget en henvendelse fra Cross udvalget, 

der ønsker at indføre DM trøje for motionister 

   

Beslutning: Der gives ikke DM trøjer til motionsklasserne. 

I så fald skal udgifterne udelukkende afholdes af 

arrangøren og ikke af DCU eller DCUs udvalg (cross). 

Ansvarlige:  MIP har informeret HAO og BB. 


