Bestyrelsesmøde 7. november 2016
Deltagere: Klaus Bach (KB), Charlotte Frank (CF), Jørgen Hansen (JH), Carsten Hansen (CH), Bo
Belhage (BB), Martin Eckhof (ME), Carsten Ritter (CRI) og gæster Lars Gronemann
(kommissærudvalget) og Kenneth Dideriksen (B&U-udvalget).
Fraværende: Ingen

På årsmødet 19/11 skal vælges ny formand og ny næstformand. Bestyrelsen vil foreslå
næstformand Charlotte Frank som ny formand.
B&U-udvalget:
Kenneth Dideriksen, formand for distriktets Børn & Unge-udvalg, giver sit bud på året set fra B&U.
B&U: Prøve at samle B&U, så det er mere landsdækkende eller i hvert fald ensartet, så der ikke er
noget ”de” og ”vi” mellem de to distrikter.
B&U vil synkronisere de to distrikters træningslejre i marts – anden weekend i marts.
Udvalget har haft følgende arrangementer i 2016.
15-17 klubber plejer at deltage på træningslejr, men flere er bestemt velkomne.
Kids Tour Berlin – U15 – privat initiativ – 19-21 august
Oststeinermark Radjugendtour U17, 4-7 august
DCU Sjællands Pige Camp 4.-6. November
B&U er velkommen til at bruge distriktet ved udtagelser af ryttere. Så rytterne føler, at det er
noget særligt, hvis udtagelsen evt. kommer skriftligt fra kontoret.

Nye tiltag til 2017 Bedre og anderledes
Koordinering mellem distrikterne, så det bliver Danmark og ikke Sjælland hhv Jylland/Fyn
Der skal laves budget og efter turen også samlet regnskab. Løbsbeskrivelse. Ovenstående skal også
sendes til Henrik Fenneberg, hvis B&U Danmark også giver tilskud.
Bane – Kristian Liliendahl koordinerer. Odense, Claus Rasmussen og Ballerup, Bjarne Kratholm
Landevej
3 udenlandske løb i 2017
U15 Otter Rundfahrt
U15 Kids Tour Berlin
U16P Otter Rundfahrt
U17 Criterium De Jungs Luxembourg
U17 Askø Østrig

En rytter kan kun deltage i en tur på en sæson.
I B&U er holdningen, at selv de dygtigste U13-ryttere dygtige, er for unge til ”landsholdsture”.
Vi ønsker et sæt landsholdstøj til U15 og U17, som ryttere i udlandet kan låne.
Gerne med PostNord på.
Henrik Fenneberg kontakter Henrik Jess Jensen.

Dispensationer og Oprykninger
Dispensationer, altså nedrykninger - klubtrænere søger på vegne af deres ryttere. Nogle har
fejlvurderet.
U11 – 6 ryttere
U13 – 23 ryttere
U15 – 17 ryttere
U17 – 2 ryttere
Oprykninger
U11 – 4 ryttere
U13P – 1 rytter
U13 – 1 rytter
U15 – 10 ryttere
Der er lavet en facebookgruppe – B&U Danmark
Budget 2017
B&U Sjælland – breddeaktiviteter – primært U11-U13 og Pige Camp
B&U Danmark
Vil finde en eller to klubber, der vil lave en camp for U11 og U13.
Formålet med denne camp er at give rytterne en bedre start i sporten, og lære andre ryttere at
kende hurtigere, således at de bliver i vores sport og giver det gode indtryk videre til andre
potentielle ryttere.
Ny og enkel DM i holdkørsel – 3 mand pr. hold og kun klubhold.
DM 2017
Der kom kun én henvendelse om afholdelse af DM. Derfor blev det Ringsted.
Cross, mtb og bmx i B&U?
KB: Det har været efterlyst, at B&U kunne komme ind over de andre grene også, fx mtb, der kører
en stor ungdoms cup.

DIF skal til at arbejde med strategiske spor. Her kunne det være interessant, hvis B&U kunne være
med i et samarbejde. Fx bmx 8-12 år og landevej 12-20 år. Der vil også være et ben, der handler
om at få flere piger ind i sporten.
Initiativstøtte – 9 millioner kroner
KB har lagt to projekter ind. Den ene er Strider. Novo Nordisk har givet tilsagn om to store trailere
med cykler og baner osv.
Undersøgelser viser, at 70 procent bliver i den sport, de først stifter bekendtskab med.

Kommissærudvalget:
Lars Gronemann
Vi har ikke haft budget at handle ud fra. Vi har brugt, hvad vi skulle bruge. Laver nyt budget i løbet
af ugen. Har enkelte ting, vi gerne vil have købt ind. Et projekt omkring motorcykelhjelme bl.a.
Har fået 5 nye kommissærer i år. Der skal findes plads til at komme ud som trainee med erfarne
kommissærer og det er ikke lykkedes at få alle ud så meget som de burde. Dem må vi have ud igen
næste år.
Der er oprettet en facebook-gruppe, hvor man kan diskutere alt muligt. Ikke alle kommissærer er
på fb, så vi kan ikke lade den kommunikation stå alene. Vi bruger stadig mails.
I udvalget har vi haft en del møder via Skype, så vi har kunnet opdatere hinanden. Som formand
taler jeg næsten dagligt med kommissærer. Kommunikationen går ret godt.
Det gør det så ikke nationalt. Det er noget rod. Vi har svært ved at finde ud af, hvem der skal
afregne hvor.
Rodet er opstået, da man lavede nye regler, så DCU’s kommissærudvalg ville udtage
kommissærerne.
I Distrikt Sjælland har vi opfattelsen af, at skulle betale, hvis en kommissær fra J/F kommer til
Sjælland og hvis en kommissær fra Sjælland kommer til Jylland/Fyn.
Der skal regler på skrift, så alle ved, hvad man har at rette sig efter.
Som formannd ser jeg nu nok mindre end halvdelen af de afregninger, der kommer fra
kommissærerne.
Et stort punkt har været, at vi har arbejdet sammen med DCU’s kommissærudvalg om en
kategorisering af kommissærerne. Kategoriseringen er meldt ud til alle kommissærer. Det skal
bruges til at få sat de rigtige kommissærer på de rigtige løb og for at give en gulerod til nye
kommissærer om at man kan uddanne sig og komme op til større opgaver.
I 2017 skal vi se frem mod BMX. Vi har fået kontakt med Brian Schmidt. Et rigtigt godt møde, hvor
vi udvekslede, hvordan vi hver især arbejder.
Der er ingen store knaster mellem os. Den store udfordring lyder til at være forældrene.
Vi skal nok hjælpe dem med uddannelse.

Sikkerhed: Ole Olsen bragte sikkerheden op på formandsmødet for nylig. Han vil gøre det igen på
årsmødet. Vi har oplevet grimme eksempler, hvor rytterne kørte i venstre side af vejen.
Henover vinteren vil vi gerne tale med distriktet om sikkerhed. For lige pludselig kan det risikere at
gå rigtigt galt.
Vi vil gøre mere ud af MC-kommissærer og MC-piloter. Der skal være møde 29/11. Man skal tale
lidt om, hvordan man kører. Piloterne skal vide lidt om at køre i feltet. Kommissærerne får lidt at
vide om, hvad man særligt skal kigge efter på mc i forhold til, når man sidder i en bil.
Vi vil nok have lidt fokus på bmx i den kommende tid.
Sikkerhedsmanualen skal skrives færdig. CR har den og skal lave den færdig snarest, så klubber og
kommissærer har noget at arbejde ud fra – en fælles referenceramme.
Vi bør melde ud, at sikkerheden højnes. At ryttere bliver taget ud, hvis de kører i venstre side af
vejen.
Vil gerne have ekstra kommissær ud nogle gange om året og have særlig fokus på det. Måske også
til udstyrstjek.
Forslag til kommissærerne: Kom ud til klubaftener og fortæl, hvad I laver og hvorfor.

Nyt fra Konkurrenceudvalg:
Dommervognsberetning skal i indkaldelse til årsmøde laves om til Konkurrenceudvalgsberetning.
Breddeudvalgs beretning skal også med i dagsorden.
SM-medaljer cross. CR får dem trykt. Skal bruges 3/12. Der skal være styr på klasserne. CR tager
fat i Henrik Sørensen.
Kan vi beholde båndene?

Nyt fra Breddeudvalg:
Vi har talt om at klubberne skulle tvinges til at lægge M-klasse i licensløb. Vi bør gøre noget for
bredden og derfor tilbyde dem et løb hver weekend.
KB: I forhold til motionssatsning, som har stået lidt stille, fordi der kun var én i udvalg, kunne det
være en rigtig fin udmelding at give i samarbejde med CR, der markedsfører, at henstille til, at
klubberne gør det. Og så gøre M-klassen obligatorisk i 2018.
Når propositioner lægges ud tjekker CR, om M-klassen er med. Hvis ikke, kontakter han og
spørger.
Vi skal se på startpenge i Motion i 2017.
Økonomi:

Udestående fra MTB-udvalg på 15.000 kr.
Gennemgang af regnskab, som fremlægges på årsmødet.
JH: 189547 kr. Motions tidstagning. 105.000 kr for selve tidstagningsudstyret. Resten er underskud
akkumuleret fra 1/1-16.

Rundt om bordet:
Motionstidstagning. Kan vi give tilbud til Sandstød Cycling events? Ja.
Tissø CR og Kronborg – hængepartier. Tissø overtog Kronborgs løb. Stor regning, som er landet på
lidt mere end 12.000 kr. Kronborg står til bod på 12.000 kr for ikke at afholde cykelløb. Vi skal
finde en løsning
Licenser og rygnumre
Årsmødet – bestilling af blomster og gaver. Diverse ting skal på plads.
Klubstruktur. Diskussion om Kronborg

