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DISTRIKTERNES ORGANISATORISKE STRUKTUR 

 

EMNE 

DRØFTELSE/ORIENTERING/VEDTAGELSE 
 

BAGGRUND 

I løbet af 2015 har DCU Motion selv arbejdet for en integration med distrikterne og dermed en nedlæggelse 

af egen organisation. Derfor stilles der nu forslag om at de med navns nævnelse skrives ud af distrikternes 

vedtægter, samt ud af love og regler for Danmarks Cykle Union. 

Ændringer i Standard vedtægter for DCU`s distrikter: 

Standardvedtægter for DCUs distrikter 

§ 1. Distrikternes organisatoriske struktur 

1. Årsmødet (§ 2) er distriktets øverste valgte myndighed, hvor der bl.a. godkendes beretning og regnskab 

samt foretages valg eller indstilling til de respektive DCU- og distriktsorganer. 

2. Distriktsbestyrelsen (§3) består af 7 personer; formand, næstformand og kasserer samt formanden for 

henholdsvis konkurrence- og breddeudvalgene og et medlem fra henholdsvis konkurrence- og 

breddeudvalgene. 

3. Distriktsbestyrelsen (§ 3) varetager den daglige administrative ledelse af distriktet og er dømmende 

myndighed i henhold til DCUs løbsreglementer. 

3. I nedenstående udvalg vælges formand og 2 medlemmer af årsmødet, hvorefter der er mulighed for 

yderligere supplering. Udvalgene arbejder under direkte ansvar overfor distriktsbestyrelsen: 

a. Sportsudvalg (§ 4) 

b. Børne-/Ungdomsudvalg (§ 5) 

c. Kommissærudvalg (§ 6) 

4. I nedenstående udvalg vælges formand og 1 medlem af årsmødet, hvorefter der er mulighed for 
yderligere supplering. Udvalgene arbejder under direkte ansvar over for distriktsbestyrelsen: 

a. Konkurrenceudvalg (§4) 
b. Børne- og ungdomsudvalg (§ 5)  
c. Kommissærudvalg (§ 6)  
d. Breddeudvalg (§7) 

3. Distrikterne samarbejder med DCU-Motions valgte områderepræsentant. 
 

§ 2. Årsmødet 
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1. Årsmødet er, med de indskrænkninger som DCUs love foreskriver, den højeste myndighed i alle 

distriktsforhold. 

2. Det ordinære årsmøde skal afholdes i tidsrummet fra medio november til medio december (dog inden 

DCUs ordinære kongres), og i en by inden for distriktets område. 

3. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst halvdelen af distriktets klubber skriftligt overfor 

distriktsbestyrelsen anmoder herom. En sådan anmodning skal være bilagt dagsorden. 

4. Indkaldelse til såvel ordinært som ekstraordinært årsmøde skal overfor de mødeberettigede ske skriftligt 

og med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen tilsendes dagsorden og for det ordinære 

årsmødes vedkommende tillige en kort oversigt over distriktets virksomhed i det forløbne år, det 

reviderede regnskab, samt indkomne forslag. 

5. Mødeberettiget med stemmeret er: 

 a. 2 repræsentanter for hver tilsluttet klub 

 b. Distriktsbestyrelsen 

 c. DCUs motionsrepræsentant for området 

6. Mødeberettiget uden stemmeret er: 

 a. DCUs repræsentantskab 

 b. Medlemmer i de af DCU nedsatte udvalg 

 c. Distriktets udvalgsmedlemmer 

 d. Indehavere af DCUs og distriktets æresemblemer 

 e. Klubbernes rytterrepræsentanter 

 f. Revisorer 

 g. Øvrige efter invitation fra bestyrelsen 

7. Dagsorden for det ordinære årsmøde: 

 a. Valg af dirigent 

 b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 c. Udvalgenes beretning for det forløbne år 

d. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og budget til orientering 

e. Behandling af forslag fremsendt til DCUs kongres (jvf. DCUs love § 10) 

f. Indkomne forslag vedrørende distriktet. Disse skal være fremsendt skriftligt og være 

distriktsformanden i hænde senest den 1. oktober 

 g. Valg af distriktsbestyrelse: 

a. På lige årstal vælges for to år 

   a. Formand 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer 

b. 1 medlem af konkurrenceudvalg  

c. 1 medlem af breddeudvalg  

b. På ulige årstal vælges for to år 

   a. Næstformand 

   b. Kasserer 

   c. 1-2 bestyrelsesmedlemmer 

c. Formand for konkurrenceudvalg 

d. Formand for breddeudvalg 

c. Valg af 2 suppleanter for et år 
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c. Suppleanter til Distriktsbestyrelsen 
a. Første suppleant, konkurrenceudvalg 
b. Anden suppleant, breddeudvalg 

d. Valg af kritiske revisorer 
a. På ulige årstal vælges 1 kritisk revisor for to år 

   b. Hvert år vælges 1 revisorsuppleant for et år 

 h. Valg af sportsudvalg 

  a. På lige årstal vælges formand for to år 

  b. På ulige årstal vælges 2 medlemmer for to år 

h: Valg af konkurrenceudvalg 

a. På ulige årstal vælges formand for to år    

b. På lige årstal vælges 1 medlem for to år  

 c. Hvert år vælges et medlem som også er suppleant til distriktsbestyrelsen  

i. Valg af Børne-/Ungdomsudvalg 

  a. På lige årstal vælges formand for to år 

  b. På ulige årstal vælges 2 medlemmer for to år 

 j. Valg af kommissærudvalg 

  a. På lige årstal vælges formand for to år 

 b. På ulige årstal vælges 2 medlemmer for to år 
k. Valg af breddeudvalg 
 a. På ulige årstal vælges formand for to år 
 b. På lige årstal vælges 1 medlem for to år 
 c. Hvert år vælges et medlem som også er suppleant til distriktsbestyrelsen 

 l. Valg til DCUs repræsentantskab (jvf. DCUs love § 7 stk. 2) 

  a. Distriktets formand er automatisk medlem af repræsentantskabet. 

b. Til de øvrige – af de af distriktet tilkomne repræsentantskabspladser – 

vælges for to år halvdelen i lige årstal og halvdelen i ulige årstal. 

 m. Valg af 5 suppleanter til DCUs repræsentantskab for et år  

 n. Der udpeges 1 medlem til DCU udvalg § 18 – 24 og 27 

8. Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke kan være medlem af distriktsbestyrelsen. 

9. Årsmødet er beslutningsdygtig uanset antal mødedeltagere, idet nedennævnte afstemningsregler 

iagttages: 

a. Ingen kan repræsentere eller lade sig vælge som repræsentant eller suppleant for mere 

end én klub 

b. Hver klub, der er tilsluttet distriktet, har 1 stemme samt 1 stemme for hver 10. 

licenshavende rytter, dog max. 4 stemmer. Alle typer licenser er gældende  

c. Distriktsbestyrelsens medlemmer har hver en stemme 

d. Alle beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, medmindre dirigenten med 

valgforsamlingens indforståelse vælger afstemning ved håndsoprækning 

e. For at beslutninger kan betragtes som vedtaget, kræves de vedtaget med almindelig 

stemmeflerhed, dog skal vedtægtsmæssige beslutninger vedtages med 5/6 flertal 

10. Valgbare til distriktets bestyrelse og udvalg samt DCUs repræsentantskab er alle medlemmer af klubber, 

der er tilsluttet distriktet. 
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11. Over forhandlinger optages et referat, der underskrives af dirigent og formand. Referatet udsendes til 

alle distriktets klubber, samt til administrationen i DCU. 

 

§ 3. Distriktsbestyrelsens-opgaver 

1. Distriktsbestyrelsen varetager den daglige administrative ledelse af distriktet og virker som koordinator 

mellem klubberne og DCUs øvrige organer. 

2. Distriktsbestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer og sammensættes således: På årsmødet vælges formand, 
næstformand, kasserer samt efter årsmødets beslutning 2 - 4 medlemmer. 
 
3. Det påhviler distriktsbestyrelsen følgende opgaver: 
 a. Udarbejde terminsplaner. 

 b. Varetage licensudstedelsen i henhold til DCUs reglementer 

 c. Administrere skadesfond 

d. Varetage statistikføringen over rytterplaceringer samt foretage op- og nedrykninger efter 

gældende regler for point-systemer og klasse-inddeling. 

c. At virke som dømmende myndighed i henhold til gældende løbsreglementer 

d. At fremsende til DCUs bestyrelse sager af principiel karakter – fremkommet enten ved 

eget eller tilsluttede klubbers initiativ 

Lovfortolkningsspørgsmål kan dog fremsendes direkte til DCUs ordensudvalg 

g. Afholder møder i marts og oktober med deltagelse af distrikternes klubber for diskussion 

af regelændringer. Emner til drøftelse fremsendes til distriktsbestyrelsen senest 15. februar 

og 15. september. 

e. Afholder møder med deltagelse af distrikternes klubber efter behov. Emner til drøftelse 

fremsendes til distriktsbestyrelsen senest 15. februar 

f. At udpege det antal medlemmer, der skal repræsentere distriktet på DIF’s respektive valg-

forsamlinger. 

g. Godkende budgetter fra alle udvalgene 

4. Distriktsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i DCUs. 

5. Sagsbehandling:  

a. Alle sager, der af klubber eller deres medlemmer ønskes behandlet officielt, fremsendes 

gennem pågældende klubbestyrelse, der samtidig forsyner sagen med eventuelle 

nødvendige supplerende informationer 

6. Forfald: 

a. I tilfældet af at formanden træder tilbage i utide eller får forfald, indtræder 

næstformanden i dennes sted indtil førstkommende årsmøde 

b. Såfremt der opstår forfald i bestyrelsen, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, hvori 

de er valgt. 

b. Såfremt der opstår forfald i bestyrelsen, indtræder suppleanterne i henhold til de udvalg 

de er valgt for, 2. suppleanten kan dog kun erstatte én fra breddeudvalget 

c. Det betragtes som forfald, såfremt et bestyrelsesmedlems medlemskab i den 

distriktstilsluttede klub er ophørt 

§ 4. Sportsudvalg (SU) 

1. SU varetager – på distriktsplan – den sportslige aktivitet indenfor landevejs-/banesporten. 
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Dette foregår – under ansvar overfor distriktsbestyrelsen – indenfor de besluttede budgetmæssige 

rammer. 

2. SU fastsætter selv sin forretningsorden. 

3. Der påhviler SU følgende opgaver: 

a. at gennemføre overdragne ture, herunder udtagelse af ryttere, ledere og hjælpere. 

b. at gennemføre træningsvejledning på lokalt plan i overensstemmelse med DCUs 

overordnede retningslinjer og i samarbejde med den ansatte landstræner. 

c. at varetage behandling og indstilling af regelændringer til DCUs bestyrelse. 

 

§4.  Konkurrenceudvalg (SKU) 
1. SKU varetager – på distriktsplan – den sportslige aktivitet inden for alle cykelrelaterede discipliner. Dette 
foregår – under ansvar over for distriktsbestyrelsen – indenfor de besluttede budgetmæssige rammer.  
2. SKU fastsætter selv sin forretningsorden. 
3. SKU har mulighed for at supplere sig selv med op til yderligere 2-4 personer, disse skal dog godkendes af 
distriktsbestyrelsen. 
4. Der påhviler SKU følgende opgaver:  

a. at varetage behandling og indstilling af regelændringer til DCU’s bestyrelse 
b. Ajourføring af den til hver tid gældende funktionsbeskrivelse for SKU 
c. At koordinere og ved fælles indsats skabe de bedst mulige forudsætninger for at dyrke 
konkurrencecykling  

 

§ 5. Børne-/Ungdomsudvalg (BUV) 

1. BUV varetager – på distriktsplan – den sportslige aktivitet i såvel drenge/pige- som ungdomsklasserne. 

Dette foregår – under ansvar overfor distriktsbestyrelsen – indenfor de besluttede budgetmæssige 

rammer. 

2. BUV fastsætter selv sin forretningsorden. 

3. Der påhviler BUV følgende opgaver: 

 a. at koordinere børne- og ungdomsarbejdet mellem distriktets klubber 

b. at virke som udtagelseskomite for de til distriktet overdragne ture, samt udtage ledere og 

hjælpere til disse ture 

 

§ 6. Kommissær-udvalg (KU) 

1. KU varetager – på distriktsplan –opsynet med og koordineringen af kommissæraktiviteterne. Dette 

foregår – under ansvar overfor distriktsbestyrelsen – indenfor de besluttede budgetmæssige rammer. 

2. KU fastsætter selv sin forretningsorden. 

3. Der påhviler KU følgende opgaver: 

 a. at koordinere kommissær-bemandingen ved løbsarrangementer 

b. at virke for videreuddannelse af kommissærer på distriktsplan og herunder uddybe 

kendskabet til reglementsændringer 

 

 

§7. Breddeudvalg (BRU) 

1. BRU varetager – på distriktsplan – de sportslige aktiviteter inden for breddesporten i de tilhørende 

klubber. Dette foregår – under ansvar over for distriktsbestyrelsen – inden for de besluttede 
budgetmæssige rammer.  
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2.BRU fastsætter selv sin forretningsorden.  
3. BRU har mulighed for at supplere sig selv med op til yderligere 2 medlemmer, disse skal dog godkendes 
af distriktsbestyrelsen 
4. Der påhviler BRU følgende opgaver:  

a. At koordinere og ved fælles indsats skabe de bedst mulige forudsætninger for at dyrke 
breddecykling 
b. At tilskynde til, og hjælpe nye klubber ind i Danmarks Cykle Union 
c. Ajourføring af den til hver tid gældende funktionsbeskrivelse for BRU    

 

§ 8. Distriktets løbende drift (økonomi og regnskab) 

1. Kassereren fører distriktets regnskaber, og regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. 

Det afsluttede regnskab revideres af to kritiske revisorer.  

 

§ 9. Tegningsregler 

1. Distrikterne tegnes af formanden og kassereren eller i formandens fravær af næstformanden og 
kassereren.  

2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter kræver alle 
bestyrelsesmedlemmers underskrift.  

 

 


