Bestyrelsesmøde DCU Sjælland 4. april 2016
Tilstede: Klaus Bach (KB), Bo Belhage (BB), Charlotte Frank (CF), Jørgen Hansen (JH), Carsten
Hansen (CH), Martin Eckhof (ME) og Carsten Ritter (CR).
Fraværende: Ingen

Punkt 1: Nyt fra Konkurrenceudvalget
CF: HFCK – aflysning. Vi skal skaffe de hjælpere, klubben mangler. Blandt øvrige klubber, som
kunne forventes at afholde cykelløb VFC, Haslev Cykelmotion, Holbæk Cykelsport.
HFCK skal afholde cykelløb. De får en mail. Vi hjælper med at skaffe mandskab. Ellers kan de
forvente en bod.
BB: Vi skal prøve at lave et korps af hjælpere til at tage af. Klubber, som ikke arrangerer cykelløb
bør/skal stille med hjælpere.
CF: 2/3 af klubber skal arrangere løb. Sidste tredjedel skal hjælpe, hvor der er behov for det.
KB: Kan vi sætte gang i et ”tænkearbejde” – Hvordan ser en god sæson ud for en A-rytter, hvordan
ser en god sæson ud for en ungdomsrytter, masterrytter osv.?
Vi kan lave en diskussion 4-5 timer en lørdag. Hvor mange løb har vi brug for? Hvor mange klubber
har vi? Det er aftalt med Jylland/Fyn, at vi tager det arbejde op. Også ift pointsystem
CH: Vi har større problemer end det.
Hvad skal vi sige til de klubber, som ikke arrangerer cykelløb? Holbæk Cykelsport skal arrangere
cykelløb. Haslev Cykelmotion er en sportsklub, men vil ikke arrangere cykelløb.
CF: Birkerød, Værløse og Tissø har heller ikke lagt sig i terminsplanen.
CF ser på terminsplan. Hvilke huller er der? Hvem kan arrangere cykelløb.
Birkerød skal hjælpe til Youth Tour, hvis de ikke kan arrangere cykelløb.
Tissø kan hjælpe HFCK.
Manualerne fra arbejdsweekenden skal prioriteres højt så snart presset fra sæsonstart har lagt sig.
CR skriver. JH læser korrektur
Udlånte chip – 12-13 chips er ikke returneret – CR tager fat i dem.
En rytter har tilmeldt sig licensløb med en af vores lånechips.
Konkurrenceudvalg + Charlotte vil gerne cc på mails fra Ritter til klubber.

Tjek på pengekasse i campingvogn. Margit har lavet ark så man skriver, hvis man lægger penge
ned og lægger bon’er, hvis man tager penge. Der bør ikke være ret mange penge i den kasse.
CF: Vil vil gerne tilbage til, at licenser og rygnumre udleveres til formandsmøde.
Konkurrenceudvalg laver en plan for, hvordan man ønsker det i næste sæson. Ritter siger god for,
om det er muligt.
Kan man lave et årshjul med opgaver?

Breddeudvalg:
DCU har to motionstidstagningsvogne. Leasingaftale på bilen, udstyret er købt. ER der ide for
distriktet i at overtage den ene af vognene. Aftale med Sportstiming. Der er tegnet aftale for 22
motionsløb på Sjælland.
Kan vi håndtere det i vores system ift engangschip osv, så vi blot skal oprette løb og vi får
tilmeldingsgebyr, kan vi tjene penge allerede i år.
KB foreslår, at ME, CR og KB laver overslag på, hvad der kan indtjenes på løbene. Leasingaftale
3400 kr pr. måned.
BB, KB og ME tester om distriktet kan håndtere bilen.

Stjerneløbet – skal leje dommervognen. VI skal vedtage, at man kan låne vognen til cykelløb for
alle klasser. En stor underskudsforretning for distriktet.
KB tager fat i Roskilde CR og afklarer.
Økonomi:
JH har fået en rykker på J/F på 200 chip. JH kender ikke til det.
CH: Distriktet har kun lånt 100 til Youth Tour og Stjerneløbet. DCU’s kontor må have resten.
Husleje i laden. Der er sat en årlig stigning på 3 procent. JH er i dialog med udlejer. De vil have
månedsleje – 5000 kr pr. måned ekskl. strøm.

Fast mødestruktur og fast dagsorden. Første mandag i hver måned.
En time til fællesmøde og halvanden time til møde i udvalg.

