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Bestyrelsesmøde
Mandag D. 08/05 - 2017
Kl. 18.00

Horsens AC Klubhus

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2: Opfølgning og evaluering af forårsmødet 19 Marts 2017
Referat er sendt til DCU og det forventes på hjemmesiden snarest.
Der opfordres til at udvalgene gør mere for at få deres klubber med til mødet.
3. Siden sidste møde
Sæson starten
- Der har været lidt problemer med APPén.
- Der skal kigges på afregningen af klikafgiften og hvordan det
Tidtagningsudstyr
- tilmeldinger til Motionsløb skal fremover forgå på DCU-tilmelding. Derudover er det distriktets
eget system der skal varetage tidtagninger.
- Chef kommisæren til cykelløbene skal orientere sig om der mangler chip efter løb.
- Breddens udstyr er ved at bliver indkørt. Der mangler lidt i forhold til software.
Regelændringer og procedure omkring dette
– bestyrelsen vil gerne have en orientering vedr. ændringer der vedr. distriktets ryttere.
– Klubskrifte skal meddelles til den fratrædende klub.
– Tilmeldingsfristen til cykelløb – der opfordres til at man lægger sidste frist søndagen inden
løbet.
U23 DM i enkelstart:
- WF orienterede herom.
- Bestyrelsen har behandlet ønsket omkring betaling af motorcyklerne og vi anerkender at
cykelløbet skal afholdes. Vi vil dog genre låne DCU beløbet, og derefter skal DCU betale dette
tilbage. WF sender besked til DCU herom.
Ansøgning vedr. gadeløb:
- Bestyrelsen godkender at Der er gadeløb 12/8 i Ålborg – HF orientere arrangøren herom.
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4. Orientering fra breddeudvalget
De motionsløb der ligger på kalenderen skal ind på DCU´s tilmeldingsside.
EM i Herning skal bruge breddebilen i 6 dage. Det er arrangøren der hæfter for de udleverede chip.
Motionsrytterne skal bruge engangschip.
Priserne på breddebilen skal revurderes i 2018 og fremover skal prisen være ens.
5. Orientering fra konkurrenceudvalget
- Neutralservice fremover blev diskuteret og der blev drøftet om fremtidig struktur på dette.
- Der blev spurgt ind til arbejdet med klasseinddeling
- Det kunne være relevant at vide hvor DCU har deres fokus i forhold til klasseinddeling i fremtiden.
WF rykker for det.
- Konkurrenceudvalget skal se på præmiepengenes struktur. Det kunne evt. påtænkes at man fandt
nogle ryttere der kunne tænke sig, at være med i arbejdsgruppen.
- Randers Bikeweek bliver dækket af distrikt Sjælland.
6. Eventuelt
Bestyrelsen ser gerne at den ny ansatte direktør i DCU kommer på et af de kommende
bestyrelsesmøder.
Dameudvalget har henvendt sig vedr. ligestilling – bestyrelsen henstiller til at dameudvalget laver et
oplæg til distriktet – derefter kan distriktet tage stilling til det fremsendt.
MB orienterede omkring en henvendelse fra C.K Århus –
Der blev drøftet hvad man gør ved klubber der ikke overholder deres løbsforpligtelser.
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