
 

  

_____________________________________________________________________ 

Referat fra møde i Breddeudvalget i distrikt Jylland / Fyn 

Afholdt: Lørdag, den 04. Februar 10:00 – 13:30 

Deltagere: Søren Boysen (SB), John Sørensen (JS),  

Fraværende: Arne Simonsen, John Myrup og Pelle Clemmensen  

 

Punkt 1: Velkomst og evt. nye punkter. 

SB bød velkommen og havde 2 nye punkter til dagsordenen, nemlig punkt 

10A og 10B. 

Punkt 2: Nyt fra distriktet. 

Da begge fremmødte havde deres daglige gang i distriktets bestyrelse gik 

man hurtigt henover punktet. 

Punkt 3: Projekt 1- Powered by DCU. 

SB orienterede om projektet som i mellemtiden var blevet ændret lidt, 

arbejdet var rundsendt til udvalget for kommentarer, disse afventes pt. 

En del af projektet gik ud på at samle penge til ”støt Danmarks talenter”, dette 

foregår nu og tilslutningen ser ud til at blive ok, her det første år.  

Punkt 4: Projekt 2- Mini kaptajnsuddannelse. 

Udsat til næste møde 

Punkt 5: Projekt 3 – Træningsanbefalinger. 

Udsat til næste møde 

Punkt 6: Projekt 4 – Vintercup / Sommercup. 

JS har undersøgt mulighederne i det Midtjyske område og interessen ser 

desværre ikke ud til at være tilstede, samtidig kører det upåklageligt i det 

Sønderjyske hvorfor de tilstedeværende enedes om at henlægge emnet. 

Punkt 7: Projekt 5 – Traffic Officials. 

SB kunne berette om en enorm modstand mod det at der var en ”officiel” 

database over traffic officials i distriktet hvorfor også dette projekt henlægges 

for en tid, vi afventer et samarbejde med konkurrenceudvalget. 

 



 

 

 

Punkt 8: Projekt 6 – Enkeltstartsserie 2017 

JS fremlagde det der hidtil var enighed om i arbejdsgruppen og udvalget 

fremkom derefter med følgende tiltag: 

Der skal oprettes en hvidbog således at arrangørerne ved hvad vi ønsker og 

ligeledes at afdelingerne køres efter samme regelsæt. 

Vi enedes om i 2017 af afholde 5 afdelinger hvor breddeudvalget sørger for 

tilmelding, tidtagning samt præmier til de endelige vindere. 

Der oprettes 5 klasser: 18 – 30 år / 31 – 40 år / 41 – 50 år / 51 – 60 år / 61 -?? 

SB undersøger om vi kan skaffe en sponsor til løbsserien. 

Distancen skal lægge mellem 20 og 30 km 

Kørere med A./B. licens kan ikke deltage i den gennemgående konkurrence 

SB udregner priser og indarbejder disse i regelsættet. 

Punkt 9: Projekt 7 – Facebook. 

SB har oprettet Facebook siden DCU Breddecykling som kører, dog at få siden 

gjort kendt og få nye følgere da vi jo ingen økonomi har til f.eks. at booste 

siden for. 

Punkt 10: Brainstorm/nye ideer. 

Det blev besluttet at SB skulle tage fat i Motions Licens og lave indlæg til 

hjemmesiden / Facebook m.v.  

Punkt 10A: Forårsmøde. 

Pga. at SB er forhindret i at give møde overtager JS rollen som mødeleder i 

forbindelse med distriktets forårsmøde den 19. marts, SB laver oplæg og 

fremsender til JS, det forventes at hele breddeudvalget møder op og deltager 

i workshoppen for breddeklubberne. 

Punkt 10B: DCU strategi. 

I forbindelse med DCU`s strategiske punkter opfordredes til at melde sig som 

deltager i udvalgsarbejdet. 

Punkt 11: Næste møde.  

Næste møde afholdes medio maj 2017, pga. det slunkne fremmøde fastsættes 

dato og sted først senere via forespørgsler.  



 

 

 

 

Punkt 7: Eventuelt. 

Intet at fremføre til referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Søren Boysen 

 07. februar 2017 


