Love for

Danmarks Cykle Union
&
standardvedtægter for

Distrikt Jylland/Fyn og
Distrikt Sjælland

Gældende for 2020

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@cyklingdanmark.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

§1 Navn og hjemsted
1. Unionens navn er DANMARKS CYKLE UNION (DCU), og dens hjemsted er Brøndby
kommune.
§2 Formål
1. DCU’s formål som union for dansk cyklesport er:
a. at virke for fremme af cyklesporten i Danmark
b. at være det koordinerende led mellem distrikterne og klubberne
c. at påse, at vedtagne love og bestemmelser for cyklesporten, såvel nationale
som internationale, bliver respekteret
d. at være dansk cyklesports øverste repræsentant overfor myndigheder og
organisationer, samt repræsentere dansk cyklesport i udlandet.
§3 Medlemskab af andre organisationer mv.
1. DCU er medlem af:
a. Danmarks Idrætsforbund (DIF)
b. Union Europeenne de Cyclisme (UEC)
c. Union Cycliste Internationale (UCI)
2. DCU og de dermed tilsluttede klubber er underlagt disse organisationers love og
bestemmelser.
3. DCU er eneste forbund i Danmark, der kan være tilsluttet UCI. DCU er dermed
ansvarlig for udøvelse og udvikling af cyklesporten i Danmark, og DCU har pligt til
at sikre:
a. at der gives ens rettigheder for alle, der er tilsluttet unionen - også
individuelle - uanset race, religion eller politisk anskuelse
b. at DCU’s ledelse vælges ved en korrekt afstemning på en vedtægtsbestemt
kongres
c. at DCU behandler alle UCI-tilsluttede forbund lige
d. at DCU afstår fra aktiviteter, der er lukrative til egen fordel, dvs. aktiviteter på
andre UCI-forbunds bekostning - bortset fra konkurrencer.
4. DCU skal være med til at sikre UCI’s symboler:
a. 5 parallelle bånd - fra oven blå, rød, sort, gul og grøn.
b. UCI’s logo ikke benyttes af andre end UCI uden UCI’s tilladelse.
c. DCU respekterer og efterlever UCI’s regler om etik, der er bilagt DCU’s love og
anses for at være en integreret del af disse.
§4 Klubbers medlemskab
1. Som medlemmer i DCU kan optages enhver dansk klub, der har cykling som
aktivitet og som opfylder betingelserne i Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ I
om ”Medlemskab af Danmarks Idrætsforbund og medlemsorganisationerne”.
2. Nye klubber godkendes af DCU’s bestyrelse. Bestyrelsen informerer dernæst
distrikterne omkring optagelsen.
3. Klubber optages som en af de følgende klubtyper:
a. Basisklub
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b. Eliteklub
4. Regler gældende for basisklubber
a. Medlemmer af basisklubber kan kun tegne motionslicens.
b. Medlemmer af basisklubber kan ikke deltage ved Danske mesterskaber
eller udtages til landshold og internationale mesterskaber.
c. Medlemmer af basisklubber kan ikke tegne lederlicens.
d. En basisklub kan ikke være moderklub for teams
e. Basisklubber kan navngives med kommercielle navne
5. Regler gældende for eliteklubber
a. Medlemmer af eliteklubber kan tegne konkurrencelicens og motionslicens
b. Medlemmer af eliteklubber kan deltage ved Danske mesterskaber og
udtages til landshold og Internationale mesterskaber.
c. Medlemmer af eliteklubber kan tegne lederlicens og kommissærlicens.
d. En eliteklub kan være moderklub for teams
e. Eliteklubber skal afholde minimum et årligt licensløb for alle klasser i den
disciplin eliteklubben har som hoveddisciplin.
f. De respektive distrikter fastsætter selv sanktioner overfor klubber, der
ikke opfylder løbsforpligtelsen jf. 5.e.
g. Navngivningen af en eliteklub må ikke indeholde ordet ”Team” eller have
kommercielle navne
6. Kontingent for medlemsklubber fastsættes af de respektive distrikter. Ved
medlemskab forudsættes, at klubben afregner for det respektive distrikts
gældende kontingent for klubtypen.
7. Ved medlemskab af Danmarks Cykle Union forpligter klubben sig til at indberette
medlemstal til Centralt Foreningsregister (CFR).
8. Klubben meddeler senest 15/9 deres distrikt, hvilken klubtype og hoveddisciplin
klubben ønsker for næste sæson. Klubtypen og hoveddisciplin godkendes af
distriktet. Har klubben ikke senest 15/9 meddelt distriktet, hvilken klubtype og
hoveddisciplin klubben ønsker indplacering i, fortsætter klubben i samme
klubtype og hoveddisciplin som indeværende år under forudsætning af distriktets
godkendelse.
§5 Klubbers udtrædelse – udelukkelse
1. Udtrædelse af DCU kan kun finde sted i forbindelse med afslutningen af DCU’s
regnskabsår.
2. En klub kan udelukkes af Danmarks Cykle Union, hvis den groft overtræder de til
enhver tid gældende vedtægter, love og regler fra Den Internationale Olympiske
Komite (IOC), Union Europeenne de Cyclisme (UEC), Union Cycliste Internationale
(UCI), Danmarks Idræts Forbund, Danmarks Cykle Union og Danmarks Cykle
Unions distrikter samt dansk lovgivning eller bryder med det i Danmarks Idræts
Forbunds gældende moralske og etiske kodeks på en måde, som kan skade
Danmarks Cykle Unions anseelse og omdømme.
3. Foreløbig udelukkelse kan foretages af DCU’s bestyrelse.
4. Bestyrelsen eller distrikterne kan indstille til endelig udelukkelse til
førstkommende DCU-kongres. Endelig udelukkelse kræver vedtagelse med 4/5 af
de afgivne stemmer samt med tilstedeværelse af mindst 50 % af de
stemmeberettigede.
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5. Udeladelse af indberetning af medlemstal til Centralt Foreningsregister (CFR)
medfører efter to år tab af medlemskabet af Danmarks Cykle Union. To på
hinanden følgende indberetning af medlemstal til Centralt Foreningsregister
(CFR) på 0 medlemmer medfører ligeledes tab af medlemskab af Danmarks Cykle
Union.
6. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, opkræves det med et tillæg af gebyr og
renter, som til enhver tid er fastsat af bestyrelsen. Er betaling ikke indgået inden
30 dage efter påkrav, kan klubben slettes som medlem på grund af restance.
§6 DCU’s organisatoriske struktur
1. Repræsentantskabet er DCU’s øverste valgte myndighed, der på Kongressen bl.a.
godkender bestyrelsens beretning og foretager de respektive valg og godkender
regnskabet.
2. Bestyrelsen forestår den daglige organisatoriske ledelse og har det økonomiske
ansvar i forbindelse med de enkelte områders overholdelse af de budgetmæssige
rammer.
3. I følgende udvalg vælges alle udvalgsmedlemmerne af repræsentantskabet, og
udvalgene arbejder under direkte ansvar overfor repræsentantskabet:
a. Ordensudvalget
4. I nedenstående udvalg vælger repræsentantskabet formanden for udvalgene,
hvorefter udvalgene suppleres efter bestemmelserne i § 8. Udvalgene arbejder
under ansvar over for bestyrelsen.
a. Landevejsudvalg
b. Baneudvalg
c. Pige- og Kvindeudvalg
d. Børne- og Ungdomsudvalg
e. MTB-udvalg
f. Cyklecross-udvalg
g. Masterudvalg
h. Breddeudvalg
i. Spor- og Naturudvalg
j. Kommissærudvalg
k. BMX-udvalg
l. Trial-udvalg
m. Udvalg for E-cykling
5. I nedenstående udvalg udpeges/ansættes medlemmerne af bestyrelsen.
Udvalgene arbejder under ansvar over for bestyrelsen.
a. Eliteudvalg
b. Kontrakt udvalg
c. Teknisk Kommission
d. Ad Hoc-udvalg/ekspert udvalg
§7 Repræsentantskabet
1. Repræsentantskabet er DCU’s øverste myndighed og som sådan endelig
godkendende myndighed i alle DCU-forhold.
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2. Repræsentantskabet består af 35 medlemmer: DCU’s formand samt 34
repræsentanter (17 fra hvert distrikt).
a. Bestyrelsen er fødte medlemmer af repræsentantskabet, og dermed besætter
de - med undtagelse af formanden - forlods hver en plads tilhørende det
distrikt, hvor de har deres klubtilhørsforhold, og i tilfælde af flere
medlemskaber gælder bopælskriteriet. Såfremt et bestyrelsesmedlem
forlader DCU’s bestyrelse i utide, og kun er medlem af repræsentantskabet i
sin egenskab af bestyrelsesmedlem, vil udtræden af DCU´s bestyrelse
samtidig betyde udtrædelse af repræsentantskabet. En suppleant fra det
distrikt, hvor bestyrelsesmedlemmet havde sit tilhørsforhold, indtræder i
stedet.
b. Hvert distrikt vælger på årsmødet de øvrige repræsentanter iflg. ovenstående,
samt 2-5 suppleanter. I tilfælde af vakance indtræder en suppleant fra det
pågældende distrikt indtil førstkommende årsmøde. Det betragtes som
forfald, såfremt medlemskab af en DCU-tilsluttet klub er ophørt.
3. Valgbare til repræsentantskabet er medlemmer af DCU-tilsluttede klubber.
Undtaget herfra er personer, der er ansat på DCU’s sekretariat. Tvivlsspørgsmål
om valgbarhed afgøres af DCU’s Ordensudvalg.
4. Repræsentantskabets funktioner udøves på DCU’s ordinære kongres. Datoen
fastsættes af DCU’s bestyrelse. Repræsentantskabet indkaldes med min. 14
dages varsel ved udsendelse af dagsorden.
5. Repræsentantskabets funktionsområde på Kongressen er:
a. at foretage de på dagsordenen foreskrevne godkendelser
b. at behandle indkomne forslag vedrørende DCU’s love, samt foretage de
foreskrevne valg til de respektive DCU-poster
c. at godkende det reviderede regnskab
d. at fastlægge det kommende års licensafgifter efter indstilling fra bestyrelsen.
6. Ved skriftlige afstemninger udenfor repræsentantskabets forsamlinger, skal
stemmesedler, der udsendes i forbindelse med fremsatte forslag, for at
betragtes som gyldige, være DCU’s kontor i hænde senest 14 dage efter
udsendelsens datering.
§8 Kongressen
1. Kongressen er den højeste myndighed i alle DCU-anliggender.
2. Den ordinære kongres afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
3. Ekstraordinær kongres skal indkaldes, såfremt mindst 10 repræsentanter skriftligt
over for bestyrelsen anmoder herom. En sådan anmodning skal tillige være
vedlagt dagsordenen.
4. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær kongres skal over for de
mødeberettigede ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel. Sammen med
indkaldelsen tilsendes dagsorden og for den ordinære kongres vedkommende
tillige årsberetning samt indkomne forslag.
5. Kongressen ledes af en dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
6. Kongressen er beslutningsdygtig uanset antal mødedeltagere, idet dog
efterfølgende begrænsninger respekteres.
7. Alle beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, medmindre dirigenten, med
repræsentanternes indforståelse, vælger afstemning ved håndsoprækning. For at
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8.
9.
10.

11.

beslutninger kan betragtes som vedtaget, kræves de vedtaget med almindelig
stemmeflerhed, idet dog afstemningsbetingelserne i §5 stk. 4 og §31 skal
respekteres.
Der optages referat over forhandlingerne til forhandlingsprotokollen, som
underskrives af dirigent og formand.
Mødeberettiget med stemmeret er:
a. Repræsentantskabet
Mødeberettiget uden stemmeret er:
a. medlemmer af alle faste udvalg
b. to rytterrepræsentanter fra hvert distrikt
c. indehavere af DCU’s æresnål
d. DCU’s repræsentanter i UCI
e. DCU’s ansatte
f. øvrige efter invitation fra bestyrelsen
Dagsorden for den ordinære kongres
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretninger
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Forelæggelse af det kommende års budget til orientering
6. Fastsættelse af licenspris
7. Fastsættelse af formandens honorar
8. Indkomne forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter
9. Valg af bestyrelse
a. På ulige årstal vælges for to år:
i.
Formand
ii.
To bestyrelsesmedlemmer
b. På lige årstal vælges for to år:
i.
Næstformand
ii.
To bestyrelsesmedlemmer
c. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen.
d. Alle medlemmer af bestyrelsen kan vælges såvel inden for som uden for
repræsentantskabet. Dog er medlemskab af en DCU-tilsluttet klub
obligatorisk.
10. Valg til udvalg
a. Ordensudvalg
i.
Formanden for udvalget godkendes for en periode på tre år.
ii.
Hvert andet år vælges hhv. ét landevejskyndigt og ét banekyndigt
medlem for to år.
iii.
Én suppleant til udvalget godkendes for en periode på tre år.
b. Landevejsudvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
c. Baneudvalg
i.
Formand vælges for to år på ulige årstal.
ii.
Hver bane udpeger ét medlem.
d. Pige- og Kvindeudvalg
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i.
Formand vælges for to år på ulige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
e. Børne- og Ungdomsudvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
DCU’s Børne- og Ungdomsudvalg består, udover formanden, af de to
formænd fra distrikternes Børne- og Ungdomsudvalg.
f. MTB-udvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
g. Cyklecrossudvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
h. Masterudvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
i. Breddeudvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
j. Spor- og Naturudvalg
i.
Formand vælges for to år på ulige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
k. Kommissærudvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
l. BMX-udvalg
iii.
Formand vælges for to år på ulige årstal.
iv.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
m. Trial-udvalg
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
n. Udvalg for E-cykling
i.
Formand vælges for to år på lige årstal.
ii.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
11. Udvalg valgt uden for DCU’s kongres
a. I nedenstående udvalg vælges medlemmer ikke på DCU’s kongres, men
forelægges til orientering:
i.
Eliteudvalg
ii.
Kontraktudvalg
iii.
Teknisk kommission
iv.
Ad Hoc-udvalg / Ekspertudvalg
12. Valg af revision
a. Hvert år vælges for ét år en ekstern revisor (statsautoriseret eller
registreret).
b. På hhv. lige og ulige årstal vælges én kritisk revisor for to år. Disse skal
være medlemmer af DCU-tilsluttede klubber.
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§9 Fremsendelse og bearbejdning af forslag til behandling på den ordinære kongres
1. Berettiget til at fremsætte forslag er følgende:
a. Bestyrelsen
b. Distriktsbestyrelserne
c. DCU-udvalg. DCU-udvalg er udvalg opført i §6 stk. 3 og stk. 4.
2. Fremsendelse og bearbejdning af forslag til den kommende kongres foregår efter
følgende tidsplan:
a. 15. januar: Distrikternes og DCU-udvalgs sidste indleveringsdag med
begrundede og kommenterede lovforslag til bestyrelsen.
b. 30. januar: De kommenterede og renskrevne forslag skal være
Distriktsbestyrelsen, Repræsentantskabet, DCU-udvalg samt klubberne i
hænde.
c. 28. februar: Forslagene skal være behandlet på distrikternes årsmøde.
3. Lovforslag, der fremsendes, skal opfylde følgende tre krav:
a. Nøjagtig angivelse af placering i DCU’s love
b. Præcis formulering af den nye lovtekst
c. Begrundelsen for forslaget
§10 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen varetager den - for opfyldelse af formålsparagraffen (§2) nødvendige
daglige overordnede ledelse af dansk cyklesport.
2. Bestyrelsen består af seks medlemmer og sammensættes således:
a. Formand, næstformand og fire bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode
3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være medlem af disciplinudvalg eller øvrige
udvalg anført i §6 stk. 3 og §6 stk. 4.
4. Bestyrelsens opgaver er:
a. overfor DIF, UCI og UEC at være ansvarlig for, at disse organisationers love og
bestemmelser overholdes, ligesom alle cykelsportens reglementer og
bestemmelser er skrevet i overensstemmelse med ovennævnte love og
bestemmelser
b. at udarbejde budgetter
c. at godkende forretningsorden for alle udvalg
d. at godkende faglige regelændringer efter indstilling fra udvalgene
e. på eget eller distriktsbestyrelsernes initiativ at varetage alle principielle
henvendelser til myndighederne. Bestyrelsen er i disse forhold ansvarlig for, at
disse henvendelser er i overensstemmelse med de af DIF fastlagte
retningslinjer. Henvendelser under dette punkt er bl.a. vedrørende
færdselslovgivningen, radio- og fjernsynstransmissionsbetingelser samt
Danmarks Olympiske Komite og Team Danmark
f. at fremsætte forslag om det kommende års licens- og andre afgifter og
bringe det til afstemning i Repræsentantskabet
g. Bestyrelsen kan - såvel på eget initiativ som efter indstilling fra distrikterne foretage suspension af klubber eller klubmedlemmer
h. at ansætte en direktør, og i samarbejde med denne ansættes det øvrige
personale.
5. Bestyrelsen behandler alle sager under ansvar over for repræsentantskabet.
8

6. Møderet
a. Bestyrelsesmedlemmer har ret til med taleret, men ikke stemmeret, at
overvære møder i alle unionens udvalg og komiteer, dog undtaget
Ordensudvalget.
7. Forfald
a. I tilfælde af, at formanden træder tilbage i utide, indtræder næstformanden i
dennes sted indtil førstkommende ordinære kongres.
b. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, indtræder 1.
suppleant og derefter 2. suppleant i valgperioden.
c. Bestyrelsen kan foretage ny konstituering efter indtrædelse af en suppleant.
d. Det betragtes som forfald, hvis et bestyrelsesmedlems medlemskab af en
DCU-tilsluttet klub er ophørt.
8. DCU’s formand kan modtage et årligt honorar. Honorarbeløbet for det kommende
år besluttes hvert år af Repræsentantskabet på Kongressen. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer kan modtage diæter efter statens takster i forbindelse
med bestyrelsesmøder.
§11 Sekretariat
1. Sekretariatet varetager under ansvar over for bestyrelsen den daglige
administrative drift.
2. Al korrespondance vedrørende DCU foregår via sekretariatet.
§12 DCU’s drift, økonomi og regnskab
1. Formanden og bestyrelsen er ansvarlige for, at DCU drives i overensstemmelse
med formålsparagraffen.
2. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
3. Det afsluttede regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt ekstern revisor, der
skal være enten statsautoriseret eller registreret.
4. På den årlige kongres vælges efter indstilling fra bestyrelsen en kritisk revision,
der har til opgave at udføre revisionshandlinger, der ligger ud over den eksterne
revisions opgaver og handlinger i relation til påtegningen af det eksterne
årsregnskab. Den kritiske revisions opgaver fastlægges af bestyrelsen i en
revisionsinstruks, der bl.a. indeholder opgaver om uanmeldte besøg, kontrol af
interne forretningsgange mv.
5. DCU’s indtægter skal bruges til opfyldelse af DCU’s formålsparagraf.
§13 DCU’s Ordensudvalg
1. Ordensudvalget er dansk cyklesports højeste instans som dømmende myndighed,
og som sådan kun ansvarlig over for DCU’s love samt DIF's Appeludvalg.
2. Ordensudvalget består af tre medlemmer, en formand samt et landevejskyndigt
og et banekyndigt medlem. Formanden indstilles af bestyrelsen til godkendelse
på kongressen for en periode på tre år.
3. Det landevejskyndige og det banekyndige medlem vælges på skift for en periode
på to år. Såvel formand som suppleant bør så vidt muligt have juridisk
uddannelse. Ordensudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af
nogen bestyrelse, komite, udvalg eller lignende inden for dansk cykelsport, og
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4.

5.

6.

7.

8.

endvidere ikke fungere som official ved cykelløb eller være aktiv deltager i
cykelsportskonkurrencer. Valgbar er ethvert medlem af en DCU-tilsluttet klub,
såfremt vedkommende er myndig og ikke er inhabil iflg. §7 stk. 0.
Ordensudvalgets opgaver er:
a. at være appelinstans samt træffe afgørelse i de sager, som måtte blive
forelagt, og som ikke kan indankes for DIF's Appeludvalg, herunder
overtrædelser af det til enhver tid gældende sæt løbsreglementer for DCU.
Undtaget herfra er rent sportslige afgørelser i DM-løbene på bane og landevej.
For omgående at kunne kåre mesterskabernes medaljetagere er i disse løb
DM-stævnets løbskommissærer første appelinstans og DM’s appelkomité
anden og sidste appelinstans
b. at afgøre stridigheder mellem union, distriktsbestyrelser, klubber og
medlemmer under DCU, når en af parterne begærer en sådan afgørelse
c. at fungere som forligsinstitution efter anmodning, eller når det selv føler det
formålstjenligt
d. at stå til disposition som rådgiver for DCU samt DIF og dennes Appeludvalg.
Ordensudvalget har pligt til:
a. at underrette bestyrelsen samt DIF om evt. overtrædelser eller andre uheldige
forhold, det måtte blive bekendt med under udøvelsen af sit hverv
b. at føre en mødeprotokol, hvori der optages kortfattet referat af de
behandlede sager. Protokollen skal være til rådighed for kongressen.
Ordensudvalgets sagsbehandling
a. Sager, der ønskes forelagt udvalget til afgørelse, tilstilles gennem
sekretariatet.
b. For sager, der ønskes anket til prøvelse i Ordensudvalget, er ankefristen fire
uger, regnet fra den dato, hvor afgørelse er truffet, til dato, hvor anken er
indgået til sekretariatet.
c. De af et distrikt afsagte kendelser om karantæne i indtil tre uger kan ikke
formildes.
Appel til DIF’s Appeludvalg
a. Dette kan finde sted i overensstemmelse med de i DIF's særlige
bestemmelser for dennes Appeludvalg fastsatte regler.
Vakance
a. I tilfælde af vakance indsætter bestyrelsen en suppleant indtil
førstkommende ordinære kongres.

§14 Teknisk kommission (TK)
1. TK varetager den tekniske overvågning af DCU’s løbsreglementer og
bestemmelser.
2. TK består af fire medlemmer, et landevejskyndigt, et banekyndigt medlem et
terrænsportskyndigt medlem samt et BMX-kyndigt medlem.
3. TK udpeges af bestyrelsen for en toårig periode. Mellemmer af TK skal være
medlemmer af DCU-tilsluttede klubber.
4. Bestyrelsen udpeger en formand blandt de fire medlemmer.
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§15 Eliteudvalg
1. Eliteudvalget varetager det koordinerende arbejde mellem de sportslige
sektioners eliteaktiviteter.
2. Eliteudvalget består af den af bestyrelsen udpegede eliteansvarlige, sportschefen
samt de fuldtidsansatte landstrænere. Udvalget kan supplere sig selv med øvrige
trænere.
3. Den eliteansvarlige varetager kontakten til bestyrelsen.
§16 Valgbarhed til udvalg
1. Specielt for udvalgene omtalt i §17-§29 gælder det, at kun medlemmer af DCUtilsluttede klubber kan vælges.
§17 Landevejsudvalg
1. Udvalget består af 4-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager efter
behov som rådgiver i landevejsudvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan
udpege op til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De
bestyrelsesudpegede medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for landevejssporten
b. varetage planlægningen af landevejsaktiviteterne, herunder
terminsplanlægning i samarbejde med distrikterne. Distrikterne godkender
terminerne.
c. udvikling af nye initiativer for landevejssporten samt udvikle sportslige
aktiviteter for landevejssporten i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel
for at fastholde som for at skabe ny tilgang
d. ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer inden for
landevejssporten.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden indenfor de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§18 Baneudvalg
1. Udvalget består af 5-7 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hver bane udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager efter behov
som rådgiver i baneudvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan udpege op
til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De bestyrelsesudpegede
medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for banesektionen
b. varetage planlægningen af baneaktiviteterne, herunder terminsplanlægning i
samarbejde med distrikterne. Distrikterne godkender terminerne.
c. udvikling af nye initiativer for banesporten samt udvikle sportslige aktiviteter
for banesporten i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel for at
fastholde som for at skabe ny tilgang
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d. ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§19 Masterudvalg
1. Udvalget består af 3-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Bestyrelsen kan udpege op til tre medlemmer
af udvalget efter høring i distrikterne. De bestyrelsesudpegede medlemmer kan
udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter på bane og landevej for masterløb
b. udvikling af nye initiativer for mastersporten samt udvikle sportslige
aktiviteter for mastersporten i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel
for at fastholde som for at skabe ny tilgang
c. varetage det internationale samarbejde inden for mastersporten
d. rådgive de respektive disciplinudvalg til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§20 Pige- og Kvindeudvalg
1. Udvalget består af 3-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager i
fornødent omfang som rådgiver i udvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen
kan udpege op til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De
bestyrelsesudpegede medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. medvirke til udvikling af nye initiativer samt udvikle sportslige aktiviteter
inden for pige- og kvindecykling i samarbejde med disciplinudvalgene og
distriktsbestyrelserne såvel for at fastholde som for at skabe ny tilgang
b. koordinere arbejdet med pige- og kvindecykling mellem distrikterne
c. rådgive de respektive disciplinudvalg til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§21 Børne- og Ungdomsudvalg
1. Udvalget består af 3-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Bestyrelsen kan udpege op til tre medlemmer
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af udvalget efter høring i distrikterne. De bestyrelsesudpegede medlemmer kan
udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. medvirke til udvikling af nye initiativer for børn og unge samt udvikle
sportslige aktiviteter til børne- og ungdomsryttere i samarbejde med
disciplinudvalgene og distriktsbestyrelserne såvel for at fastholde som for at
skabe ny tilgang
b. koordinere børne- og ungdomsarbejdet mellem distrikterne
c. rådgive de respektive disciplinudvalg til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§22 MTB-udvalg
1. Udvalget består af 4-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager efter
behov som rådgiver i udvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan udpege
op til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De
bestyrelsesudpegede medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter indenfor MTB-sporten, herunder
terminsplanlægning i samarbejde med distrikterne. Distrikterne godkender
terminerne.
b. udvikling af nye initiativer for MTB-sporten samt udvikle sportslige aktiviteter
for MTB i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel for at fastholde som
for at skabe ny tilgang
c. ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer indenfor eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§23 Cyklecrossudvalg
1. Udvalget består af 4-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager efter
behov som rådgiver i udvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan udpege
op til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De
bestyrelsesudpegede medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for cross-sporten, herunder
terminsplanlægning i samarbejde med distrikterne. Distrikterne godkender
terminerne.

13

b. udvikling af nye initiativer for cross-sporten samt udvikle sportslige aktiviteter
for cross-sporten i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel for at
fastholde som for at skabe ny tilgang
c. ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§24 Kommissærudvalg
1. Udvalget består af tre personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. erfaringsudveksling samt planlægning af uddannelse og efteruddannelse af
kommissærerne, samt regler for disse
b. forestå udnævnelse af løbskommissærer.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§25 Kontraktudvalg
1. Udvalget består af en formand og to medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for
en treårig periode. Udpegning af medlemmer finder sted på første
bestyrelsesmøde efter hvert års kongres. Medlemmer af kontraktudvalg skal
være medlemmer af DCU-tilsluttede klubber, dog kan bestyrelsesmedlemmer af
klubber/firmahold med kontraktlicens eller ansatte på firmahold ikke vælges.
2. Udvalgets opgaver er:
a. udarbejde og opdatere DCU's standard kontraktforslag. Udvalget skal sikre, at
kontrakten møder de krav, der stilles ift. lovgivning, UCI's og DCU's krav m.m.
b. udarbejde og opdatere DCU's regler for hold under UCI-niveau; DCU-teams
c. rådgive bestyrelsen i alle kontraktlige forhold
d. er første instans i en tvistløsning, hvor hold/klub og rytter er blevet uenige og
kan behøve hjælp.
§26 Spor- og Naturudvalg
1. Udvalget består af mellem 3-5 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for
to år. Hvert distrikt udpeger ét medlem. Bestyrelsen kan udpege op til to
medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De bestyrelsesudpegede
medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. udvalget vil arbejde med adgangspolitik og tage en koordinerende rolle i
forhold til videnopbygning, videndeling og erfaringsudveksling om
mountainbike sporbyggeri i Danmark
b. udvalget vil arbejde for at sikre bæredygtige helårsspor i Danmark
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c. udvalget vil give uvildig rådgivning til DCU-klubber og sporbygger grupper
d. udvalget vil tilstræbe og arbejde for en positiv dialog mellem brugere og
private og statslige lodsejere.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsen
fastlagte rammer.
§27 BMX-udvalg
1. Udvalget består af 4-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager i efter
behov som rådgiver i udvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan udpege
op til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De
bestyrelsesudpegede medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for BMX-sporten, herunder
terminsplanlægning i samarbejde med distrikterne. Distrikterne godkender
terminerne.
b. udvikling af nye initiativer for BMX-sporten samt udvikle sportslige aktiviteter
for BMX-sporten i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel for at
fastholde som for at skabe ny tilgang.
c. ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§28 Trialudvalg
1. Udvalget består af 4-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger ét medlem. Den ansvarlige landstræner deltager efter
behov som rådgiver i udvalgets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan udpege
op til tre medlemmer af udvalget efter høring i distrikterne. De
bestyrelsesudpegede medlemmer kan udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for trial-sporten, herunder
terminsplanlægning i samarbejde med distrikterne. Distrikterne godkender
terminerne.
b. udvikling af nye initiativer for trial-sporten samt udvikle sportslige aktiviteter
for trial-sporten i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel for at
fastholde som for at skabe ny tilgang
c. ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer inden for eget
område.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
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4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§29 Breddeudvalg
1. Udvalget består af 3-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger 1 medlem. Bestyrelsen kan udpege op til tre medlemmer
af udvalget efter høring i distrikterne. De bestyrelsesudpegede medlemmer kan
udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter for bredde- og motionscykling
b. udvikling af nye initiativer for bredde- og motionscykling samt udvikle
aktiviteter for bredde- og motionscykling i samarbejde med
distriktsbestyrelserne såvel for at fastholde som for at skabe ny tilgang
c. gennemføre initiativer i forbindelse med Bevæg dig for livet aktiviteter
d. at tilskynde til og hjælpe nye klubber ind i Danmarks Cykle Union.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§30 Udvalg for E-cykling
1. Udvalget består af 3-6 personer. Formanden vælges på DCU’s kongres for to år.
Hvert distrikt udpeger 1 medlem. Bestyrelsen kan udpege op til tre medlemmer
af udvalget efter høring i distrikterne. De bestyrelsesudpegede medlemmer kan
udpeges for en periode op til tre år.
2. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver:
a. koordinere de sportslige aktiviteter for e-cykling
b. udvikling af nye initiativer for e-cykling samt udvikle aktiviteter for ecykling i samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel for at fastholde som
for at skabe ny tilgang
c. at tilskynde til og hjælpe nye klubber ind i Danmarks Cykle Union.
3. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for
bestyrelsen.
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens
fastlagte rammer.
§31 DCU’s distrikter
1. Alle klubber under DCU er samlet i to distrikter: Distrikt Sjælland, der omfatter
alle klubber øst for Storebælt, og Distrikt Jylland/Fyn, der omfatter alle klubber
vest for Storebælt.
2. Distrikternes ledelse, valgt af disse, samt ansvars- og funktionsområder fremgår
af det enkelte distrikts egne vedtægter, der mindst skal indeholde de af
kongressen vedtagne standardvedtægter for DCU’s distrikter.
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§32 Begrænsninger
1. DCU kan ikke gribe ind i medlemsklubbernes indre økonomiske forhold eller den
daglige økonomiske drift. Ændring af denne bestemmelse kræver mindst 9/10 af
de afgivne stemmer, dog skal mindst 50 % af de stemmeberettigede være til
stede.
2. Ændringer i DCU’s love, beslutninger om DCU’s opløsning eller udelukkelse kan
kun foretages på den ordinære kongres og kræver vedtagelse med 4/5 af de
afgivne stemmer, dog skal mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter
være til stede. Såfremt 50 % af de stemmeberettigede ikke er til stede, indkaldes
til en ny kongres, der er beslutningsdygtig uanset antal mødedeltagere.
§33 Tegningsregler
1. DCU tegnes af formanden og direktøren, eller i formandens fravær,
næstformanden og direktøren.
2. Direktøren disponerer inden for de af bestyrelsen fastlagte budgetmæssige
rammer.
3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter
kræver alle bestyrelsesmedlemmer og direktørens underskrift.
§34 Opløsning
1. I tilfælde af DCU’s opløsning skal DCU’s midler deponeres i Danmarks
Idrætsforbund, og de skal overgå til et evt. nyt Danmarks Cykle Union, der skal
repræsentere dansk cykelsport i UCI og DIF.
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§1 Distrikternes organisatoriske struktur
1. Årsmødet 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 består af syv personer; formand, næstformand og kasserer
samt 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
3. Distriktsbestyrelsen varetager den daglige administrative ledelse af distriktet og
er dømmende myndighed i henhold til DCU’s løbsreglementer.
4. I nedenstående udvalg vælges formand og to medlemmer af årsmødet,
hvorefter der er mulighed for yderligere supplering. Udvalgene arbejder under
direkte ansvar over for distriktsbestyrelsen:
a. Børne- og Ungdomsudvalg
b. Kommissærudvalg
§2 Årsmødet
1. Årsmødet er, med de indskrænkninger, som DCU’s love foreskriver, den højeste
myndighed i alle distriktsforhold.
2. Det ordinære årsmøde skal afholdes i februar (dog inden DCU’s ordinære
kongres), og i en by inden for distriktets område.
3. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst halvdelen af distriktets
klubber skriftligt over for distriktsbestyrelsen anmoder herom. En sådan
anmodning skal være bilagt dagsordenen.
4. Indkaldelse til såvel ordinært som ekstraordinært årsmøde skal over for 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. to repræsentanter for hver tilsluttet klub
b. distriktsbestyrelsen
c. der kan ikke stemmes med fuldmagt.
6. Mødeberettiget uden stemmeret er:
a. DCU’s repræsentantskab
b. medlemmer i de af DCU nedsatte udvalg
c. distriktets udvalgsmedlemmer
d. indehavere af DCU’s 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
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d. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og budget til
orientering
e. Behandling af forslag fremsendt til DCU’s kongres
f. Indkomne forslag vedrørende distriktet. Disse skal være fremsendt skriftligt
og være distriktsformanden i hænde senest den 15. januar
g. Valg af distriktsbestyrelse:
i.
På ulige årstal vælges for to år
- Formand
- To bestyrelsesmedlemmer
ii.
På lige årstal vælges for to år
- Næstformand
- Kasserer
- To bestyrelsesmedlemmer
iii.
Suppleanter til distriktsbestyrelsen
- To suppleanter vælges.
h. Valg af kritiske revisorer
i.
På hhv. lige og ulige årstal vælges én kritisk revisor for to år
ii.
Hvert år vælges én revisorsuppleant for et år
i. Valg af Børne- og Ungdomsudvalg
i.
På ulige årstal vælges formand for to år
ii.
På lige årstal vælges to medlemmer for to år
j. Valg af kommissærudvalg
i.
På ulige årstal vælges formand for to år
ii.
På lige årstal vælges to medlemmer for to år
k. Valg til DCU’s repræsentantskab
i.
Distriktets formand er automatisk medlem af repræsentantskabet
ii.
Til de øvrige – af de af distriktet tilkomne repræsentantskabspladser
– vælges for to år halvdelen i lige årstal og halvdelen i ulige årstal
l. Valg af fem suppleanter til DCU’s repræsentantskab for et år
m. Der udpeges ét medlem til DCU’s valgte udvalg
8. Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke kan være medlem af
distriktsbestyrelsen.
9. Årsmødet er beslutningsdygtigt 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 én stemme samt én stemme for
hver 10. licenshavende rytter, dog max. fire stemmer. Alle typer licenser er
gældende
c. distriktsbestyrelsens medlemmer har hver én 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.
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10. Valgbare til distriktets bestyrelse og udvalg samt DCU’s repræsentantskab er
alle medlemmer af klubber, der er tilsluttet distriktet.
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 DCU’s øvrige organer.
2. Det påhviler distriktsbestyrelsen følgende opgaver:
a. udarbejde terminsplaner
b. varetage licensudstedelsen i henhold til DCU’s reglementer
c. at virke som dømmende myndighed i henhold til gældende løbsreglementer
d. at fremsende til DCU’s bestyrelse sager af principiel karakter – fremkommet
enten ved eget eller tilsluttede klubbers initiativ
e. lovfortolkningsspørgsmål kan dog fremsendes direkte til DCU’s ordensudvalg
f. fastsætter startpenge i eget distrikt
g. afholder møder med deltagelse af distrikternes klubber efter behov.
h. godkende budgetter fra alle udvalgene.
3. Distriktsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i
DCU’s.
4. 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.
5. 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 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 Børne- og Ungdomsudvalg (BUV)
1. BUV varetager, på distriktsplan, den sportslige aktivitet i såvel drenge/pige- som
ungdomsklasserne. Dette foregår, under ansvar over for distriktsbestyrelsen,
inden for 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.
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§5 Kommissærudvalg (KU)
1. KU varetager, på distriktsplan, opsynet med og koordineringen af
kommissæraktiviteterne. Dette foregår, under ansvar over for
distriktsbestyrelsen, inden for de besluttede budgetmæssige rammer.
2. KU fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Der påhviler KU følgende opgaver:
a. at koordinere kommissærbemandingen ved løbsarrangementer
b. at virke for videreuddannelse af kommissærer på distriktsplan og herunder
uddybe kendskabet til reglementsændringer.
§6 Breddeudvalg (BRU)
1. BRU varetager, på distriktsplan, de sportslige aktiviteter inden for
breddesporten i samarbejde med DCU breddeudvalg.
§6 Distriktets løbende drift (økonomi og regnskab)
1. Kassereren fører distriktets regnskaber, og regnskabsåret følger kalenderåret.
2. Det afsluttede regnskab revideres af to kritiske revisorer.
§7 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.
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