Bestyrelsesmøde
Tirsdag Mandag 13/11 - 2017
Kl. 18.30 – 21.30 i Horsens ACR´s klublokaler
Mosegårdsvej 30, 8700 Horsens
Alle er som udgangspunkt forhåndstilmeldt, så meddelt venligst undertegnede såfremt man ikke deltager
1: Godkendelse af referat fra seneste møde
- godkendt
2: Status økonomi(MB)
MB orienterede herom
3: Siden sidste møde
WF og LS orienterede herom.
-

Tidtagning: WF og LS har afholdt møde med DCU og distrikt SJ. DCU ønsker at der skal laves et
fælles tidtagningssystem, der bliver et møde med de pågældende tidtagningsfolk. Der skal evt.
Nedsættes en support grupper, så det bliver nemmere at få hjælp, hvis der er problemer.
Elektronisk indskrivning blev drøftet – skal indkøbes for at det kan blive klar til sæsonstart.
IT-udvilking – bestyrelsen ønsker ikke at der skal laves noget nyt, men der skal udvikles så det
nuværende system kann optimeres.
Kommisærudvalget ønsker at lave en mere ensrettet linie i forhold til konsekvenser
TO- der har ikke været den store interesse for disse kurser. Der arbejdes på at lave et nyt kursus i
øst og vest. (Marts)
Klubskifteerklæringer- der skal sendes en mail til den klub man tegner licens i og den man evt.
flytter fra.
MTB – der har været afholdt et møde med Randers MTB – LS er kontaktperson på dette.
BMX – der har været afholdt møde med udvalget HK deltog i et og WF deltog i det andet.
Der er en ansøgning til nyt tidtagningssystem til BMX- bestyrelsen godkendte ansøgningen.

4: Nyt fra konkurrenceudvalget (LS)
a. Evaluering af nyt Point system, landevej og evt. tilretning - Dette skal tages op på
årsmødet. Det skal evt. være svære at komme væk fra C- klassen – LS kontakter Sjælland
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vedr. ændringer i C-klassen. Der har været en henvendelse vedr. dette HDA giver
tilbagemelding til vedkommende.
b. Sæson 2017 – resultatformidling har fyldt meget, forskellige konsekvenser skal mindskes
,der skal være en mere råd tråd.
Sikkerhed er blevet et fokus det har gjort cykelløbene bedre. Flere klubber gør mere ud
af deres sikkerhed
Extreme-cup : blev afviklet godt og i 2018 vil man igen arbejde på at ligge løbene i den
sidste del.
Pointskema skal være tilgængelig på dommervognen evt.
God PR.
Dommervognen – spørge Kurt om han vil sende brev ud til klubberne i 2018
Ros til kommisærene ved løbet i Randers , i forbindelse det dødsfald der var.
Termin: OK termin. Der skal være bedre koordinering mht. Termin og hvilke klasser der
til de forskellige løb. Konsekvensen ved ikke at afholde cykelløb blev drøftet.
Der har været henvendelser fra flere klubber vedr. aflysning af løb.
Der sendes et brev ud vedr. ny deadline for terminsønsker.
Klubberne skal være opmærksom på deres primær disciplin.
Klubber der ikke afholder løb kan i sæson 2018 degraderes.
Nye klubber
Statistik – der har været henvendelser på fejl i systemet. Der skal findes nogen der kan
håndtere dette.
5: Nyt fra breddeudvalget.(SB)
a. Der skal afholdes møder for basisklubberne – der skal sættes ind på PR via. Facebook
Der skal i 2018 afholdes enkelstarter som i 2017
Det er svært at tegne kontakter med breddebilen – da klubberne vælger andre tilbud.
Der skal arbejdes på at gøre det bedre – via oplæring af folk og opsætning.
b. Samarbejde med Sjælland – alle aftaler skal være skriftlig.
c. Motion i forbindelse med Licensløb - der skal være fordele ved at have en
motionslicens via tilmeldings gebyret.
Der kan ikke tegnes endagslicenser mere.
6: Nyt fra udvalg (B&U samt kommissær) (HK+WF)
WF orienterede omkring indkøb af nyt tøj til kommisæren.
Der er lavet nye regler mht. Opmåling som gør at distriktet skal indkøbe nyt redskab til opmåling.
Bestyrelsen har givet Ok til indkøb.
7: Forberedelse til årsmøde 26 November 2017
a. VALG til bestyrelse og udvalg
b. Valg til repræsentantskab
c. Indkomne forslag fra DCU
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WF orienterede herom. LS tager fat i DCU vedr. ændringerne.
d. Indkomne forslag Distriktet (ny præmieskala landevej)
e. Distriktets årsnål
f. Dirigent

8: Oplæg fra Ole Egeblad omkring eventuelt samarbejde – WF kontakter ham vedr. samarbejde med
9: Termin 2018. (HK)
10: Nyt fra DCU
11: Gensidig orientering
12: Evt.
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