
   

Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2016 
 
Tilstede: Bo Belhage, Carsten Hansen, Charlotte Frank, Martin Eckhof og Carsten Ritter 
Fraværende: Klaus Bach og Jørgen Hansen 
 
Dagsorden: 

1. Trafikofficials 
2. Sidste nyt fra Konkurrenceudvalget 
3. Sidste nyt fra Breddeudvalget 
4. Oplæg vedr. Øresunds Cup 
5. Sidste nyt fra Forretningsføreren 
6. Økonomi, herunder en aftale om overdragelse af opgaver fra kasserer til forretningsfører. 
7. Bordet Rundt. 
8. Evt. 

 
 
Punkt 1 – Trafikofficials 
 
TO. Der er ingen uddannelse resten af året.  
Vi kan se rigtigt mange henvendelser ift kurser. Også ift træner 1 og træner 2. 
 
Vi har ikke kurser i år, men til næste år. 
 
Maria har tilbudt at oprette via DIF så man kan komme på trænerkurser i 2016.  
 
FIX spørger om T. O. Det koster 12.500 kroner for et kursus. FIX har fem personer, der gerne vil. Politiet har 
10 personer. 
 
Vi kan afholde et kursus. Skrive ud til klubberne, at hvis nogen har lyst, kan vi oprette et kursus.  
Carsten Ritter skriver ud, at vi kan sørge for nyt kursus, hvis andre skulle have lyst til at sende folk afsted. 
 
(Ritter og Maria reagerer på sagen). 
 
100 procent egenbetaling. Klubberne kan søge kommunen om betaling. 
 
 
Punkt 2 – Sidste nyt fra Konkurrenceudvalget: 
Vi har store udfordringer med at få klubber til at arrangere cykelløb. Vi mangler frivillige hjælpere og 
Trafikofficials. Vi er i krise i forhold til at yde vores kerneprodukt, som er at arrangere cykelløb. 
 
Kan vi ikke levere cykelløb, har vi ikke noget at levere. Så kan vi pakke sammen. 
 
Øresunds Cup  - Amager vil gerne være med. Hillerød og KCK vil også gerne. Finaleweekend forhåbentlig på 
Amager. 
 



   
Der er færre og færre svipsere i hjemtagningen. Vi er blevet enige med Distrikt Jylland/Fyn om, at efter 
protesttiden er overstået, bliver der ikke rettet så meget som et komma i resultatlisterne. 
 
Det skal også meldes ud til klubber, ryttere og speakere. Det skal meldes ud på facebook både distrikt og 
dcu.  
 
Carsten Ritter skal minde klubberne om at indsende de sidste ønsker til terminsplanen 2017. 
 
Mange klubber mangler fortsat at melde tilbage med terminsønsker. 
 
Vi skal opfordre klubberne til at tjekke, om deres licenser også stemmer med medlemslisten. 
Kan vi evt. tilbyde ryttere med D-licens at få gratis kaptajnkursus? Det skal sikre, at folk kan køre på cykel. 
  
DGI Stjerneløb. Det er et show-løb eller som et gadeløb, da der kun er 60 deltagere og ikke et cykelløb med 
åben tilmelding. Så skal det hedde DCU Stjerneløb. Der skal ikke DGI Motionsløb ind mellem DCU’s cykelløb. 
 
I Love og Regler fremgår det, at man kan rykke fra D med 0 indkørte point.  Det bør ændres til 24 point. Skal 
med som ændringsforslag på kongressen og skal også med på distriktets årsmøde. Kan indleveres senest 
1/10 til DCU’s bestyrelse. 
 
Det bør ændres til 24 point. Vi vil arbejde for, at skabe merværdi for licensen ved at give et eller to 
kaptajnkurser for licensen. På den måde kan man sikre at rytterne har en vis erfaring.  
 
I 2017 vil Distrikt Sjælland ikke printe licenskort til elitelicenser. Det skal fremgå, at ryttere, der vil have et 
licenskort, kan få det udleveret i campingvogn eller dommervogn. 
 
 
Punkt 3. Sidste nyt fra Breddeudvalget 
Motionstilmeldingen skal gøres mere lækker. 
 
Motionsklassen virker som en succes. Til tider er der ganske mange tilmeldt. I Lejre var der 40 deltagere i 
motionsklassen. I et andet løb 64 tilmeldte.  
 
Vi skal se på at ændre prissætningen. Priserne er til tider for høje.  
 
Kan vi se på Love og Regler så priserne ændres? Fx 150 kr. 50 kr. til distriktet og 100 kr. til klubben. Dobbelt 
op ved tilmelding på dagen. 
 
Vi vil gerne sikre en kvalitet i de motionscykelløb, vi leverer. Vi skal ikke skræmme klubber væk ved at stille 
for store krav til flagposter mv. Det kan vi gøre ved at inddele motionsløbene i kategorier. Har klubben det 
og det på plads, kan løbet være kategori 1, 2, 3 osv. 
 
 
Punkt 4. Oplæg vedr. Øresunds Cup 
Martin mangler statistik på antal deltagere. Et sikkert bud er 400 deltagere. 
Hvor kan vi placere reklame? 



   
Vi skal sikre, at svenskerne har opbakningen klar fra klubberne. 
Rytterne kan tilmelde sig enkelte løb, men de kan også købe alle løb til en rabatpris og fx få motionslicens 
med i prisen. 
 
Punkt 5, Sidste nyt fra Forretningsføreren 
Der er udstedt mange licenser siden august, hvor prisen faldt. 
Er bagud med referater på hjemmesiden. 
 
DATO FOR ÅRSMØDE og formandsmøde: 
 
Formandsmøde skal indkaldes til 26/10. Gerne i Fløng. Husk at invitere dameudvalget og alle 
distriktsudvalg. BMX skal inviteres. Fx Brian Schmidt. 
 
Årsmøde skal indkaldes til 19/11. Bestil Idrættens Hus eller andet. Idrættens Hus kostede sidste år godt og 
vel 27.000 kr. 
 
Det traditionelle møde med politi/hjemmeværn. Skal ligge omkring 1/11. Indkald til kl. 9.00 
 
 
Punkt 6, Bordet Rundt: 
BMX-møde 14/9  -  Ritter bestiller mad og lokale. 
Frivillighedsfest / Vedtaget til 4/3. Martin Eckhof undersøger muligheden for lokale på Christiania. Alle 
frivillige hjælpere. Bestyrelser i alle cykelklubber. En lille brugerbetaling på 100 kr. Tilmelding i 
tilmeldingssystemet. Distriktet sætter et beløb af for de frivillige hjælpere er vores basis, der sørger for, at 
vi kan levere vores kerneydelse – cykelløb. 
 
 
Referent: Carsten Ritter 
 
 
 
 
 


