
   
 
 

Bestyrelsesmøde DCU Sjælland 3/10 2016 
 
 
Idrættens Hus 
 
 
Tilstede: Klaus Bach, Charlotte Frank, Carsten Hansen, Bo Belhage, Martin Eckhof og Carsten Ritter 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
 
Dagsorden: 
 
Punkt 1: Økonomi 
 
 
Økonomien ser rimelig ud. Anslået resultat for regnskabsåret er et overskud på 40.000 kr. 
 
Indkøbet af tidstagningsudstyr fra DCU kan ændre på tallene. En faktura fra DCU er endnu ikke 
fyldestgørende. 
 
Jørgen Hansen fremlægger forslag til arbejdsfordeling mellem fremtidig kasserer og 
forretningsfører/udviklingskonsulent. Opgaverne overdrages på et møde 2/11. 
 
Punkt 2: Nyt fra Konkurrenceudvalg 
 
Tre klubber vil arrangere etapeløb i pinsen, men kun for voksne. Der er behov for, at de også 
arrangerer børneløb. 
 
Terminsmøde. Vi mangler stadig svar fra klubber. På Sjælland har vi terminsmøde 5/10.  
 
På næste års licensansøgning vil der være krav om at man giver tilsagn om to hjælperdage. 
Tankerne bag bliver fremlagt på formandsmøde 26/10. 
 
Øresunds Cup – arbejdet skrider frem.  Der er nu begrundet håb om en finale på en afspærret rute 
på 21 km. i København. Ruten bliver brugt af Sparta i forbindelse med Københavns halvmaraton. 
De bruger ruten fra kl. 11 til 15. Vi kan bruge den før og efter. 
 
Punkt 3: Nyt fra Breddeudvalget 



   
Klaus Bach ønsker at træde af som formand for at blive menigt medlem og medlem af 
breddeudvalget.   
 
 
Bordet Rundt: 
 
CH: Vi har nogle forslag til regelændringer, som er lavet i samarbejde med Jylland/Fyn. Det drejser 
sig blandt andet om regler for oprykning fra visse klasser. 
Desuden sker der en ændring af pointskalaen – først og fremmest for at differentiere pointgivning 
i forbindelse med etapeløb. Vi skal lige tale med Jylland/Fyn om den igen. 
 
CH: Næste år håndhæver vi, at gadeløb ikke giver point. Eliteklub og sportsklub må gerne 
arrangere cykelløb sammen. Forslaget introduceres på formandsmøde i Fløng 26/10. 
 
 
 
CR: Der efterlyses fast deadline for tilmelding til cykelløb. Kan BB lave en fast procedure i 
tilmeldingsdatabasen?  
Kontoret kan så godkende datoer, når en klub lægger propositioner på nettet.  
 
CR: Vi har nu fuldt booket til Trafikofficialkursus i november. Maria fra kontoret og jeg tog kontakt 
til DIF og har talt med dem om, hvordan vi arrangerer det. 
 
 
CH Mange børneryttere får dispensation til nedrykninger.  Der er ingen procedurer for 
oprykninger. Enten skal det lægges ind i databasen eller også skal B&U-udvalget selv holde 
kontinuerligt øje med rytterne.   CR kontakter udvalget. 
 
CH: Udvalg skal med til møder et par gange om året fx forår og efterår. Dvs Kenneth Dideriksen 
(B&U) og Lars Gronemann (Kommissær). 
 
 
KB: Jeg har været i forbindelse med en dygtig mand i begyndelsen af 60’erne, som gerne vil have 
lidt at lave. Måske kan han sådan en mand i dommervognen i forbindelse med tidtagning og den 
slags. Måske kan vi også bruge sådan nogen som Trafikofficials?  
Få kontakt til fx Ældre Sagen…. 
 
 
CR kontakter Ældre Sagen. Bjarne Hostrup. Evt også Dansk Cyklistforbund. 
 
 
Distriktet har givet 8000 kr i tilskud til EM i MTB. 



   
 
 
Næste møde er mandag 7/11. 
 
/CR 
 


