
Bestyrelsesmøde 

Onsdag D. 14/12 – 2016 Kl. 17.30  

Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens 

Tilstede: WF,HK,LS,ML,PC,SB,JS,MB,HDA. 

Bestyrelsesmøder fremover: 

Fremover skal der på bestyrelsesmødet være orientering fra udvalgene. 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

godkendt 

2: Opfølgning og evaluering af årsmødet  

Der skal være stammere regler i forhold til klubber der ikke overholder løbsforpligtelserne. Der skal 

indskrives i distriktsvedtægterne fra 2018 at klubber kan blive degraderet. LS tager en dialog med det 

sjællandske distrikt. 

WF deltager i et møde med det nye MTB-udvalg. 

Bestyrelsen vil gerne forsøge at imødekomme dameudvalget mht. tiltag hvis der skulle komme noget. 

Budget. Der udarbejdes budget til 2017 årsmødet. 

Bestyrelsen vil gerne imødekomme ansøgninger til B&U tiltag. Det bliver skrevet ind i fakta-arket som bliver 

sendt ud i foråret til klubberne. 

3. Orientering siden sidst (WF) 

Nyt fra DCU 

WF orienterede herom 

Der var spørgsmål til hvordan klubberne kan være medlem af såvel DGI og DCU (af hensyn til 

medlemsregistrering) 

Der har været et møde med MYLAB og de har lavet et tilbud til DCU 

BMX overgår til DCU pr 01.01.2017 (forudsat kongresbeslutning). Der er aftalt et møde mellem DCU og 

BMX 12/1 MB, WF og HK deltager for JF. 
 

4. Orientering fra breddeudvalget 

Der skal være mere synlighed 

Udvalget vil prøve at lave nogle tiltag for bredden. 

Der er lavet en facebookside for DCU bredde. 



Det skal være nemmere at tilmelde sig løb 

Der er lavet en APP DCU J/F. 

5. Orientering fra konkurrenceudvalget  

LS orienterede herom 

Der er kommet enkelte kommentarer på point forslaget. 

HDA orienterede omkring X-treme cup. Der er blevet opgraderet på setup. 

Status på Termin 2017. (HK) 

Orientering om hvad der er MTB situationen (opdatering siden årsmødet). 

 

6: Gennemgang af forslag og forberedelse til DCU´s kongres 

WF orienterede herom. 

7: Nyt fra udvalg (B&U samt kommissær) (HK+WF) 

B&U: HK orienterede herom. 

Kommissær: WF orienterede herom.  Der mangler tøj og der arbejdes på at finde en løsning.  

8: Gensidig orientering.  

Ansøgning fra junior landstræneren vedr. ønske om at distriktet støtter junior arbejdet.  Imødekommet. 

Der er ønske omkring mere orientering fra DCU omkring økonomi. 

Forårsmøde dato: 19/3 i Ikast 

Derudover er årsmødet 19/11-2017 i Ikast. 

MB orienterede omkring afregning af kommisærer 

MB orienterede omkring startpenge - forhøjelse gælder alle discipliner iht. kongresreferat. 

9: Kommende møder - mødeplan kommer 

Dato kommer fra WF 

LS indkalder til møde i konkurrenceudvalget 


