Beretning for DCU Distrikt Sjællands kommissærudvalg 2021

Efter Henrik W. Jensen meget ærgerlig exit fra udvalget ved nytåret 2020/21, var vi så heldige, at Hans-Chr.
Lykkegaard sagde ja til at træde ind i udvalget i løbet af foråret. Det har været en god erstatning for Henrik
W. Jensen. Det er en kapacitet, der træder ind i udvalget, og som altid har nogle skarpe betragtninger og
gode løsningsforslag. Vi har derfor været glade for Hans-Christians indtræden i udvalget.
I udvalget har vi i løbet af 2021 fået struktureret vores udvalgsmøder, så vi nu mødes online den første
onsdag i måneden, samt derudover efter behov. Efter vores månedlige møder forsøger vi at sende et
nyhedsbrev til de sjællandske kommissærer. Vi skal dog have sikret en mere stabil udsendelse af
nyhedsbrevene.
I oktober fik vi samlet alle de sjællandske kommissærer til det første fysiske møde i to år. Det var rigtig godt
at kunne mødes igen og få talt om kommissærernes opgaver i de fem discipliner samt fortælle
kommissærer, hvad der sker og bliver arbejdet med i udvalget.
Sommersæsonen 2021 blev nogenlunde normal i forhold til 2020 sæsonen, som var mærkelig for alle.
På BMX-fronten er vi dog stadig hårdt ramt. Her i 2022 skal vi i gang med den tredje sæson med kun to
uddannede kommissærer, som må tage sig af samtlige opgaver. Vi fik ved sommertid i 2021 sat gang i et
BMX-kommissærkursus for fire nye sjællandske BMX-kommissærer, hvilket var tiltrængt. Desværre blev
kun halvdelen af kurset gennemført, og vi fik aldrig uddannet de fire nye kommissærer. Vi håber, at der
bliver gennemført et kursus i 2022.
I november valgte Alan Lange at stoppe som kommissær. Det skete efter en kontrovers med Martin
Elleberg Petersen og Henrik Jess Jensen i en sag, hvor vi i udvalget har forsøgt at støtte Alan bedst muligt.
En sag hvor der desværre ingen støtte eller hjælp var at hente hos formanden for DCU’s kommissærudvalg,
der øjensynligt ingen sag kunne se for kommissærers generelle virke.
Dermed takkede en af de mest erfarne sjællandske kommissærer af og satte punktum for en 37 år lang
karriere som kommissær. Det er et stort tab for den sjællandske kommissærgruppe, og det er rigtig meget
erfaring, som forlader gruppen. Han vil være savnet, men vi kan dog glæde os ved, at Alan har valgt at
hjælpe til med andre opgaver i distriktet.
Udover Alan Lange har Michael Hyldvang valgt at stoppe som kommissær, da han i 2022 gerne vil prøve
kræfter som rytter i H70. Og så er Søren Knudsen flyttet til Jylland og vil fremover være en del af den jyskfynske kommissærgruppe.

På vegne af DCU Distrikt Sjællands kommissærudvalg,
Lars Gronemann, Formand

