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REFERAT 01-19 

Lørdag den 1. juni 2019 

Nyborg Idræts- og Fritidscenter 

 

Deltagere: Keld Schousbøll (KS), Benny Stilhoff Nielsen (BSN), Pelle Clemmensen (BC). 

 

Keld Schousbøll bød velkommen til udvalgets første møde, herefter præsenterede udvalgets 

medlemmer sig for hinanden. 

 

Formanden (KS) berettede omkring Motion-/breddeudvalgets økonomi (budget) som i dette 

regnskabsår var kr. 15.000,- til dækning af udvalgets egne udgifter. 

Ligeledes blev det fortalt om DCU´s fællespulje på kr. 130.000,- som udvalgene, hvis de havde 

egnede projekter/events, kunne ansøge økonomisk støtte til.  

Evt. ansøgning om økonomisk støtte skal i så fald ansøges gennem udvalgets kontaktperson, Jens 

Panum Have (DCU´s bestyrelse). 

 

Udvalget diskuterede herefter omkring de målsætninger som skulle være grundlag for Motion-

/breddeudvalgets virke. 

• Målsætningen er at få så mange klubber og enkeltpersoner tilknytter/medlem af DCU. 

• Få motionsdeltager til at indløse licens. 

• Alle klubregistrerede motionsmedlemmer skal have et Motionslicens (registreres via klubben). 

• Udarbejde en ”Tilbudspakke” til alle motion- og breddeklubber. 

• Lave en løbsserie for motion- og bredde ryttere (aftenløb). 

• På flere områder at have et tættere samarbejde med DGI. 

 

Udvalgets målgruppe vil være motion- og breddedeltager fra 18 år til +70. 

Begrundelse: 

• Projekt ”Bevæg dig for livet” henvender sig hovedsageligt for personer fra 35 år. 

• Hvis vore U19 licensryttere ikke bliver optaget på et juniorteam, stopper de med at køre 

licensløb, og mangler tilbud for at fortsætte. 

 

Man diskuterede en mulig ”Tilbudspakke” beregnet på motion- og breddeklubber, som ikke har den 

stor erfaring med tilrettelægning af cykelløb. 

Pakkens indhold kunne være: 

• Tidtagning 

• Trailer med henvisningsskilte (pile mm) 

• Løbstilmelding 

• Resultatformidling 

• Chip og rygnumre 

• Speaker anlæg 

• Løbsleder 

• Race Marshals/Trafik Officials 

• Konsulentbistand/Mentor 
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Pakken skal have en fast pris (dog med en varieret pris på antal af chip, tilmelding). 

 

Ideen med evt. nye/etablerede klubber kunne være at der etableres en løbsserie (fra 18 år -), 

På en hverdagsaften og evt. på en rundstrækning på 15-20 km. 

Løbsserien er åben for motion- og bredderyttere som mangler konkurrence cykelløb. 

 

Udvalget havde fået en henvendelse fra Svenn Mikael Vind som fortalte omkring uddannelse af 

TO´er, og om de kommunale muligheder der var for økonomisk støtte. 

Efter en diskussion omkring denne henvendelse, blev udvalget enige om at dette område ikke hører 

under Motion-/breddeudvalgets område. 

 

Under mødet kom der mange gode forslag som udvalget kunne arbejde med, men man besluttede sig 

for, i første omgang, at holde sig til ovenstående punkter. 

 

Næste møde 

Mandag den 7. august kl. 18.30 

Nyborg Idræts- og Fritidscenter 

 

 

 

Ref.: KS 
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