
DCU Distrikt Sjælland 
 
Referat af bestyrelsesmøde 16. november 2015 
 
Tilstede: Søren Knudsen (SK), Bo Belhage (BB), Jørgen Hansen (JH), Carsten Hansen (CH), Henrik W. 
Jensen. (HWJ) og Carsten Ritter (CR). 
 
Afbud: Kenneth Dideriksen (KD), og Tom Eklund (TE) 
 
 
 
Punkt 1 - Orientering om formandssituationen i DCU og valg til DCU’s bestyrelse: 
Klaus Bach orienterer:  
 
”Niels Sørensen har valgt at stoppe som DCU-formand. Han har ydet et stort arbejde siden 
unionens forrige direktør stoppede tidligt på året. 
 
Vi har talt med Jylland/Fyn og sammen er vi enige om at pege på næstformand Henrik Jess Jensen. 
DCU fik ny direktør pr. 1. oktober. Først og fremmest af den grund, er det mest relevant at pege på 
en kandidat, som allerede er godt inde i sagerne. 
 
Sammen med Jylland/Fyn har vi også set på om en af de to distriktsformænd kunne være 
kandidat. Sammen er vi dog nået frem til en fælles beslutning om at pege på DCU’s nuværende 
næstformand som ny formand for Danmarks Cykle Union.” 
 
Efter debat, erklærer bestyrelsen sig enig i at pege på næstformand Henrik Jess Jensen som ny 
formand for Danmarks Cykle Union for en et-årig periode. 
 
På kongressen til januar skal desuden vælges en ny person til DCU’s bestyrelse i stedet for Lone 
Billehøj, som ønsker at stoppe. Personen bør komme fra Sjælland.  
 
Søren Knudsen påpeger, at det ikke vil være nogen god situation med et kampvalg om DCU-posten 
lige nu. Så hellere få nye øjne i bestyrelsen via menige medlemmer. 
 
Klaus Bach har en shortliste med to-tre navne, og får fuld opbakning til at gå videre med dem. 
 
 

 
Punkt 2 - Økonomi: 
 
Kasserer Jørgen Hansen fremlægger det endelige regnskab. Overskuddet ender med at være lidt 
mindre end tidligere annonceret.  59.000 kr. efter afskrivninger. 
 
Det skyldes først og fremmest, at udgiften til hjemtagere er kommet sent, og den er steget kraftigt 
i forhold til tidligere. 



 
Revisorerne vil se større dokumentation af, hvem der har afholdt udgifter. 
Klaus Bach har eksempler fra DCU-bestyrelsen, som Jørgen Hansen får tilsendt som en rettesnor. 
 
Revisorerne undrer sig over, at distriktet ikke får lejeindtægter ind fra chips. 
 
Noget af det skyldes, at pengene er taget ud af kassen igen til køb af diverse til dommervognen.  
 
Konklusionen, at der skal mere styr på chips. 
 
Det blev besluttet, at der skal laves procedurer for, hvordan hele chip-regnskabet kan optimeres. 
 
Revisorerne har godkendt regnskab. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Punkt 3 – Forberedelse til repræsentantskabsmøde: 
 
Bo Belhage påpeger, at det er lidt spøjst med repræsentantskabsmøde bare fem dage før 
årsmødet. For flere af medlemmerne risikerer at ryge ud af repræsentantskabet på årsmødet. 
 
På Jylland/Fyns årsmøde var der ingen nævneværdige spørgsmål til den nye struktur. Det kan der 
komme på Sjælland. Så må den forklares igen. DCU Motion har nedlagt sig selv med henblik på 
den nye struktur. Alle er enige nu. 
 
I forskellige mails og på hjemmesiden har vi efterlyst frivillige kræfter i forhold til motion. Klaus 
Bach har talt med Martin Lund, som er interesseret i at træde ind i distriktsbestyrelsen med 
henblik på motion. 
 
I Børne- og Ungeudvalget forbereder vi et skifte. Mads Hansen bliver menigt medlem og bytter 
plads med Kenneth Dideriksen. 
 
Bestyrelsen tilslutter sig den plan. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 7. december. 
 
 
For referatet 
Carsten Ritter 
 
 


