Bestyrelsesmøde DCU Sjælland 6/6 – 2016
Tilstede: Klaus Bach (KB), Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Jørgen
Hansen (JH), Martin Eckhof (ME) og Carsten Ritter (CR)
Fraværende: Ingen
Punkt 1. Referater – de skal på web. CR har brug for undervisning i at lægge dem ud. Forsøger at få
det klaret.
Punkt 2: Manualer – CR tager en hjemmearbejdsdag og får dem færdige.
Punkt 3: Økonomi
Indtægter på 407.000 kr. Udgifter i alt 518.000 kr.
Vi mangler en del klubber, som endnu ikke har indbetalt kontingent eller dommervogn. De er
blevet rykket flere gange. Irriterende arbejde. Ca. 20 indbetalinger mangler. Mange klubbers
hjemmesider er mangelfulde mht mailadresser, så det kan være svært at rykke.
Mangler at få 90-100.000 kr. fra DCU i forbindelse med licens.
Sponsoratet fra Heino Cykler plejer at komme i løbet af sæsonen.
Udgiftsiden: Betalt 15.000 kr. til boblerlandshold.
Dansk Autohjælp – CH tjekker om vi har abonnement og tjekker evt andre muligheder. JH tjekker
forsikringer.
Den daglige økonomi – eksempelvis betaling af regninger flytter fra JH til CR på kontoret.
Likvid beholdning: ca. 600.000 kr.
Punkt 4: Midtvejskongres/Repræsentantskabsmøde
Midtvejskongres i Vordingborg 25. Juni
Repræsentantskabsmøde mandag 20. juni. Der skal være diskussion om DCU’s økonomi.
Kl. 19 til kaffe og kage i DBC’s klublokale.
KB: Jeg er vred over overskridelsen af Elite-budgettet.
Punkt 5: Tidtagningsvogne:
Vi har sagt ja til at overtage leasingaftale af vogne. Vi overtager ikke noget før vi ser papir på det.
Møde i Esbjerg lørdag 11/6. KB deltager. Bjarne Berlin, tidtager på Sjælland, er villig til at indgå i et
større team med os.
Møde med MTB i sidste uge – CH og BB deltog. MTB skal integreres i distrikterne næste år, det vil
også give indtægter i form af click-fee mv.

Vi overtager en masse hardware. Bokse, computere mv. Til gengæld køber vi et løbende
underskud, hvis vi gør det på DCU-måden med at købe tjenester ude i byen.
BB skal se timing hos MTB lørdag 11/6.

Punkt 6: Honorar
I forbindelse med tidtagningsvogne. Næste år får vi MTB med. De kører med andre honorarer – de
skal justeres, når det skal være én samlet pulje.
KB: Man kunne dele vores arrangementer op i A og B-arrangementer. Et A-løb giver 800 kr, et Bløb giver 200 kr.
JH opstiller forskellige scenarier.

Punkt 7: Fælles termin
Termin fælles med MTB, så vi kan holde styr på bookinger. Alle MTB-løb på Sjælland skal vi tage os
af.
Vi skal være klar til at kunne køre med to hold. Vi har landevej, mtb og motion.
Vi kan sende mails til klubber om deres ønsker om termin 2017. CR og CF taler sammen.
Punkt 8: Startpenge
Tilbagebetaling af startpenge. Det er for meget arbejde. Har en rytter meldt sig til et cykelløb, må
de henvende sig til klubben for at få pengene retur. Skal det skrives ind i Love og Regler eller et
andet sted? Kan det stå på tilmeldingssiden?
Punkt 9: Karantæner/advarsler
CH: Der står i Love og Regler, at karantæner og advarsler skal vendes i bestyrelsen.
En episode i Nakskov.
På Bornholm blev ryttere set smide affald. Tre hold skal have en mail om at sørge for, at rytterne
overholder etisk kodeks om ikke at svine i naturen. Det er DCU’s opgave.
BB: Vi må lave en artikel til vores hjemmeside. Det kan være forbundet med bortvisning at svine.
Vi skal diktere overfor kommissærerne, at vi ikke accepterer svineri.
CH: Lige nu er der ikke noget i reglementet, som gør at vi kan sanktionere. Kommissærer og TK
arbejder med oplæg til næste sæson. Vi skal efterlade et område som vi modtog det.
KB sender stikord til CR, som laver artikel til hjemmeside.
CR skriver mail til teamledere: På vegne af bestyrelsen osv.
Team Orbea MitoActive – Ryttere kører løb uden licens.
Vi har observeret at der er rod i brug af licenser og brug af teamnavne.
Punkt 10: VFC/Holte

De to klubber vil gerne arrangere partidskørsel sammen i tre år. De får lov i år, men
distriktsbestyrelsen vil ikke acceptere en tre-årig aftale. De må i år fordi VFC er sportsklub. To
eliteklubber skal arrangere hvert sit løb. DCR og KCK holder cykelløb sammen. De får besked om,
at det er en undtagelse i år. Der skal ikke dannes præcedens.
Vi skal tale med klubberne om, at de er nødt til at tage problemet seriøst. Desuden skriver CF og
CR til klubberne om terminsønsker straks efter sommerferien.
Indkald evt til sensommermøde for snak med klubberne. Møde ultimo august. Ønsker til termin
1/8. Sendes også til basisklubber pga samme termin. Også MTB.
Hvordan får vi flere og bedre cykelløb?

Punkt 11: Frivillighedsfest
Flere med, mindre højtidelig. Februar. Inviter distriktets frivillige ledere og bestyrelser i klubberne.
Et sted på Sjælland, som er til at komme til. DIF foredrag – hvordan arbejder en bestyrelse? Så er
der foredrag og hygge. CF, CH og BB har bolden.
Punkt 12: Tøj
Er bestilt.
Punkt 13: Kommissær Bornholm
Kommissærerne fik ikke afbestilt et hus ved Post Cup på Bornholm. JH korresponderer med
Henning Knudsen – kommissærudvalget bør betale lejen af det hus, som ikke blev brugt.
Der blev diskuteret den graduering af kommissærerne, som har fundet sted og har gjort, at
Sjælland ikke havde kommissærer, som kunne sendes afsted.
Punkt 14: Kids Tour, Berlin
Thomas Erringsø vil gerne vide, om vi sender hold til Kids Tour i Berlin. Hvis Mads og Kenneth ikke
har indvendinger, sender distriktet de fire U17-ryttere afsted, som har flest point.
Punkt 15: Sverige
Der er mulighed for en større grad af fællesskab med Skånes cykelforbund. Vi kan lave en eller to
løbsweekender og tælle point til vores egen statistik.
Tidligere har der været fælles samlinger for kvinder. Svenskerne vil gerne være med. Fx kan man
lave en Øresunds Cup – tre løb i Østsjælland og tre løb i Skåne. Potentielle klubber – Kronborg,
Amager og tredje. I Sverige CK Ringen, Åstorp.
Er der mulighed for at søge penge til projektet – offentlige såvel som private sponsorer?
Punkt 16: Evt.
DBC’s lokale kan lånes til repræsentantskabsmøde.
JH har valgt at stoppe som kasserer efter næste årsmøde. Er ikke på valg, men ønsker alligevel at
stoppe.

