
DCU Distrikt Sjælland 
 
Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2015 
 
Tilstede: Klaus Bach (KB), Charlotte Frank (CF), Jørgen Hansen (JH), Carsten Hansen (CH), Bo 
Belhage (BB), Martin Eckhof (ME) og Carsten Ritter (CR). 
 
Afbud: Martin Lund på grund af sygdom. 
 
 
Konstituering: 
Bestyrelsens arbejdsopgaver blev gennemgået. En opgavefordeling mellem 
bestyrelsesmedlemmer og forretningsfører blev også gået igennem. Bliver renskrevet snarest 
muligt. CR sørger for at rette til på hjemmeside også. 
 
Nyt fra Formand, Næstformand og udvalg – Bordet rundt: 
 
På årsmødet blev ingen suppleanter valgt til de to udvalg. KB har talt med Anders Rørbæk 
(Hellerup CK og Lapio). Han vil gerne være med, og en tanke kunne være at lave en motionscup for 
børn, fx på Flyvestation Værløse – lidt i stil med medaljeløb. 
Anders Rørbæk har egen tidtagning, men er ikke med af kommercielle grunde – det er ikke 
afgørende, hvorvidt der evt. skal bruges distriktets eller Lapios tidtagning. 
 
KB anmoder om, at udvalgte medlemmer af bestyrelsen aftaler et ekstra møde, så 
motionsarbejdet kan blive sparket ordentligt i gang før den nye sæson. 
 
Juniorlandstræner Henrik Simper har søgt distriktet om penge til et U19-boblerlandshold. 
Distriktet er som udgangspunkt positiv overfor tanken om et et B-landshold. Men det skal være 
ryttere, som ikke får oplevelser på andre ture, og som er lidt ”tabt” i systemet, fordi de ikke kører 
på team og på landsholdet. Landstræneren må finde løb, som passer bedre til den type ryttere end 
Paris-Roubaix. 
 
Jørgen Hansen: En af revisorerne har fremsendt forslag om – med baggrund i, hvordan man 
tidligere har gjort i DCU - at der skal ske bedre attestering. Inddelt i forskellige beløbsgrænser, skal 
bilag attesteres. Indkøb mellem 0 og 500 kr kan attesteres af indkøber. Derefter foreslås 
forskellige grader af, hvem, der skal attestere bilag. 
JH har rettet henvendelse til DCU om, hvordan man gør centralt i DCU. 
 
I dommervognen har man ikke kontanter liggende til byttepenge for chipleje mv. Derfor ønsker 
man en telefon med Mobilepay. JH sørger for at skaffe den. 
 
 
Terminslisten: Kun Hold-DM mangler. En afgørelse er tæt på. Der skal oprettes kolonne til U23 og 
Motion. CF retter til. 
 



CH: Trafikofficials – uniformeringskrav. Lige nu er der ingen andre krav end vesten med reflekser. 
Står du i shorts og sandaler, virker du ikke troværdig. Vi har et ønske om at lave krav til 
uniformering. Sort eller blå. DIF bestemmer, hvordan uniformering skal være.  
Vi talte om det på mødet med politi og hjemmeværn. 
Her var også snak om løbshåndbogen. Den skal gøres færdig, og den er på tegnebrættet  
 
ADD har været ude igen. De er fortsat begejstrede for distriktets campingvogn.  
 
 
Godkendelse af referat: 
Referatet fra forrige bestyrelsesmøde er godkendt. 
 
 
Kort evaluering af årsmødet: 
JH og CR følger op og laver program og drejebog for fremtidige årsmøder. 
 
 
Bestyrelsesmødeplan og årshjul: 
Bestyrelsesmøder planlægges fortsat til første mandag i måneden.  Et repræsentantskabsmøde – 
et uformelt formøde inden kongressen planlægges til 13/1. Lokale (Morten Frost) er booket. 
Mødeindkaldelse er sendt ud. 
 
Forårets formandsmøde er planlagt til 16/3. Fløng Forsamlingshus er booket. Repræsentanter fra 
politi og hjemmeværn vil gerne deltage. CR giver dem besked. Klubberne får besked i nyhedsbrev 
kort efter nytår. 
 
Nyhedsbrev – sendes ud inden kort efter nytår. Om formandsmøde, polititilladelser, godt nytår fra 
formanden. 
 
Kommunikationsstrategi: 
En kommunikationsstrategi blev vendt. Det samme blev anvendelsen af facebook og andre sociale 
medier. 
 
Kommende kongres. I forbindelse med mødet, mødes repræsentantskabet onsdag den 13. januar. 
Indkaldelse er sendt ud. 
 
Seminar om bestyrelsen som team. 
Hvis vi skal rykke på arrangørhåndbog og sikkerhedsmanual, så er det nødvendigt, at vi mødes i en 
weekend i februar og gør det færdigt. Arbejdsweekend. Fx Jyllinge 5. til 6. marts. KB har bolden i 
samarbejde med CR  
 
 


