
   
Bestyrelsesmøde 2/5 2016  
 
Tilstede: Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Jørgen Hansen (JH), Martin 
Eckhof (ME) og Carsten Ritter 
 
Fraværende: Klaus Bach (KB) 
 
Et lidt uformelt bestyrelsesmøde 
 
 
Punkt 1, Økonomi: 
 
DCU har forespurgt om at få henstand med nogle af de penge, distriktet har til gode. 
 
Vi skal have vores startpenge. Det er klubbernes penge, ikke distriktets og vi kan ikke give 
henstand med dem. Men vi kan godt hjælpe DCU med henstand på andre poster. 
 
 
 
Punkt 2, Breddeudvalg 
 
Tidstagningsvogne. DCU vil gerne af med sine to tidstagningsvogne. Har været håndteret af 
Sportstiming. 
 
Vores beregninger viser, at vi skal løbe hurtigt for at få det til at løbe rundt. Men vi vil gerne købe 
noget af udstyret. 
 
Vi vil gerne købe to gule Mylaps-bokse fra DCU. Men ikke overtage tidstagningsudstyr. 
 
Motionsløbene skal markedsføres. Distriktets breddearbejde må handle om at få motionisterne 
med i licensløbene.  ME og CR taler sammen og gør noget ved det. 
 
Motionsklubberne skal deltage i distriktets terminsplan. Vi skal fortælle dem, at de får gode 
cykelløb på afspærrede ruter. Vores totale setup vil køre til motionsløb også, så vi får en sæson 
med 45 cykelløb.  
 
Et eksempel kunne være den forgangne weekend, hvor man kunne køre HFCK lørdag og Ullerød-
løbet søndag. 
 
I øvrigt. Det skal være skrevet ned, hvordan man kan bruge dommervognen. 
 
 



   
 
Punkt 3, Konkurrenceudvalg 
Der mangler cykelløb på Sjælland. Nogle klubber vil ikke overholde deres løbsforpligtelse. 
 
Birkerød, Haslev Cykelmotion, Holbæk Cykelsport. 
Holte CK spørger om et løbsformat med udskilningsløb. 
 
JH: Nye klubber i distriktet kan søge om dispensation til ikke at afholde cykelløb i max. to år. 
 
Birkerød får lov til ikke at afholde cykelløb i år. De skal betale 1500 kroner fordi klubben har 
licensryttere, der benytter sig af distriktets faciliteter. 
 
Haslev ønsker at arrangere gadeløb sammen med Fri Bikeshop. 1/7. 
 
Birkerød og Haslev skal arrangere cykelløb for de klasser, de er forpligtede til i 2017. 
 
VFC. Vil gerne afholde cykelløb i 2017. Hjælper ved Fix Rødovres cykelløb i 2016.  
 
JH: Der er for mange gadeløb, men presset må komme fra klubberne på årsmødet. Klubberne må 
tage ansvar for at lave nogle cykelløb.  
CC Gladsaxe er blevet basisklub. Har fortsat en licensrytter. CR skriver til rytteren. Han skal skifte 
klub for at køre licensløb. 
 
Holte CK har forespurgt om anderledes løbsform. Distriktet dispenserer fra regler om landevejsløb 
i år. Løbet bliver ikke pointgivende.  
 
CH: Det er et skråplan, at man giver point ved gadeløb. Før næste sæson skal man slå fast, at 
gadeløb ikke giver point. Der skal ikke gives dispensationer, og den besked skal meldes ud på 
formandsmødet til efteråret. 
 
 
Punkt 4, Sportsligt: 
Bornholm Post Cup. Praktikken skal på plads med færgebilletter, overnatning osv. 
 
 
 
 
For referatat: Carsten RItter 
 
 
 


