_____________________________________________________________________

Referat fra møde i Breddeudvalget i distrikt Jylland / Fyn
Afholdt:

Lørdag, den 10. Februar 10:00 – 12:30

Deltagere: Søren Boysen, Keld Schousbøll, Arne Simonsen og John Myrup
Fraværende:

Pelle Clemmensen og John Søensen

Punkt 1: Velkomst og evt. nye punkter.
SB bød velkommen.
Punkt 2: Nyt fra distriktet.
SB orienterede afvikling af distriktets generalforsamling, af nyt var at John Sørensen var
stoppet som suppleant. Distriktet skal ligeledes afholde Grand Fondo i Grindsted i Juni
måned.
Punkt 3: Nyt fra Danmark Cykle Union
SB orienterede om forslaget fra bestyrelsen om at der oprettes et bredde-udvalg, som vi
hel tiden har fordret og kæmpet for, nu ser det endelig dagens lys, fremgangsmåden bliver
følgende: På årsmødet vælges formand, de 2 distrikter udpeger derpå hver et medlem
medens Danmarks Cykle Union har mulighed for at udpege 2-3 yderligere medlemmer af
udvalget, dette vil foregå efter metoden hvor man ansøger om optagelse i udvalget
hvorefter der vil være samtaler med udvalgsformanden og DCU direktøren.
Bliver dette vedtaget betyder det så også en ændring i distriktet da det så ikke længere er
På årsmødet er der forslag fra bestyrelsen til at der oprettet et landsdækkende nødvendig
med 2 motionister samt 1 suppleant i bestyrelsen, dette vil så blive ændret til 1 i
bestyrelsen samt ingen suppleant, vedkommende som derpå sidder i bestyrelsen vil være
lig med den som distriktet indstiller til at deltage i DCU Breddeudvalg.
Punkt 4: Projekt 2- Mini kaptajnsuddannelse.
Da Pelle C. havde meldt afbud udsættes dette til næste møde.
Punkt 5: Projekt 3 – Træningsanbefalinger.
Da Pelle C. havde meldt afbud udsættes dette til næste møde.
Punkt 6: Decentrale klubmøder
John Sørensen havde orienteret SB om de delområder han havde sammensat,
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Mindre delområder som gjorde at ingen klubber havde over 60 km kørsel til et givet
mødested, men pga. de nye tanker omkring et landsdækkende breddeudvalg gjorde at
projektet sattes i stå.
Punkt 7: Projekt 6 – Enkeltstartsserie 2017
SB havde udsendt forespørgsler til alle klubber i distriktet, desværre helt uden respons
hvorfor udvalget valgte at stille projektet i bero.
På sidste møde aftalte vi at tage fat i vor gamle hjemmeside igen, dette har SB dog ikke
gjort, derimod er der indsamlet materiale til en motionsløbskalender som i stedet nu ligger
på hjemmesiden for Danmarks Cykle Union.
Punkt 8: Projekt 7: Motions-LIcens.
Projektet afleveres til det ny landsdækkende breddeudvalg.
Punkt 9: Motion Tidtagervognen.
Udvalget stiller sig meget uforstående overfor den manglende orientering omkring
fremtiden for Motions tidtagningen, bl.a. også det faktum at vi ingen indflydelse har på
tilkøb af nyt udstyr overhovedet.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at DCU igen indgår et samarbejde med Sportstiming
som skal stå for softwaren samt tilmeldingsdelen.
Punkt 10: Brainstorm/nye ideer.
Der kom enkelte nye ideer på bordet, bl.a. omkring kurser etc. etc.
Punkt 11: Distriktets forårsmøde:
Udvalget diskuterede forskellige emner som oplæg til forårsmødet.
Punkt 12: Næste møde.
Blev udsat til beslutning når vi kender mere til det landsdækkende breddeudvalg.
Punkt 12:_ Eventuelt.
Udvalget enige om at distriktets hjemmeside er elendig og enten bør fixes op eller helt sløjfes.
Udvalget undrede sig over at udvalget var forsvundet fra hjemmesiden under DCU.
Referent: Søren Boysen
10. Februar 2018
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