8. Januar 2017

Dagsorden til møde i
Distriktsbestyrelsen
Tirsdag den 16. Januar 2018
kl. 18.00

MØDE ADRESSE:
Horsens AC Klubhus
Mosegårdsvej 30
8700 Horsens

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 13.11.2017
3. Siden sidst
A. Termin 2018.
HK orienterede herom.
B. Status på de klubber der ikke er på terminen
WF orienterede omkring de klubber der ikke opfylder deres løbsforpligtelser.
Der skal nedsættes et strukturudvalg – der består af medlemmer fra begge distrikter. Dette
udvalg skal arbejde med dette – LS og WF står for dette.
Der vil blive udsendt et brev vedr. konsekvensen – WF udarbejder et brev.
C. BMX
WF og PH orienterede omkring BMX udvalgets status. Formanden har valgt at trække sig og
der arbejdes på at finde nye medlemmer til udvalget.
Der er møde 27/1 med MBX og DCU. PH deltager i dette.
D. MTB
ML orienterede herom. Formanden for MTB udvalget i DCU har valgt at trække sig.
E. Mødeplan 2018
WF har udsendt planen
1/3 og 7/6 er der bestyrelsesmøde.
Derudover er der følgende datoer:
18/3 – forårsmøde I Ikast
14/4 – repræsentantskabsmøde
15/4 - Kongres
4/11- Formandsmøde
F. Bestyrelsens Arbejdsfordeling 2018
Formand Willy Frederiksen

DCU
Distrikt Sjælland
Tidtagning - Dommervogn
Kommissærudvalg

Næstformand Henriette Korneliussen

Termin og B&U Udvalget

Kasserer Morten Breiner

Regnskab - afregning Klubber, Kommissærer

m.m
Klub Status Elite - Sport - Basis

Formand Konkurrenceudvalget Lotte Schmidt

Klub Status Elite - Sport – Basis

Reglement - Sportslige regelændringer og
serviceordningen.
Medlem Konkurrenceudvalget Henrik Dan Andersen Sikkerhed – Politiet – TO Kursus JF
Medlem Konkurrenceudvalget Michael Lajer

MTB og CROSS

Medlem Konkurrenceudvalget Preben Harmsen

BMX

Formand Breddeudvalget Søren Boysen

DCUs Breddeudvalg
Tidtagning Motion

Medlem Breddeudvalget Pelle

4: Status på tidtagning og tilmelding
WF orienterede herom – der har været afholdt møde mellem DCU og distrikterne.
MB og WF har ligeledes været til et møde med Sportstiming.
Bestyrelsen havde spørgsmål til kontrakten og WF går videre med dem til DCU´s bestyrelsen.
HDA laver et udkast til lidt ændringer og sender det til WF.
Der vil i forbindelse med godkendelse af det nye system blive en hævning af startpengene.
Bestyrelsen giver WF ok til at arbejde videre med tilbuddet.

WF har fået en henvendelse vedr. service i Junior.
Henrik Simper har lavet et udkast til hvilke løb der er behov for service i:
- 3 dage i nord
- juniorcups
- Tønder og Sønderborg
der vil bliver opkrævet et servicegebyr på 30kr i junior – disse omkostninger skal dække
udgifterne til kommisærer.
5: Konkurrenceudvalget (LS)

-

udvalget arbejder pt. med serviceordningen, præmiepenge satser, workshops og
pointsystemet.
Extreme cup 2018 der skal afholdes et møde med sponsoren omkring.

6: Breddeudvalget.(SB) 7: Nyt fra udvalg (B&U, kommissær) (HK+WF)
HK orienterede omkring tornado cup 2018
WF orienterede omkring forhandlingerne omkring 2018.
8: Nyt fra DCU
WF orienterede herom.
9: Gensidig orientering
10: Evt.
Der er modtaget en ansøgning på 20.000kr til et boblerlandshold. Bestyrelsen
godkendte dette.
MB orienterede omkring numre til 2018

Næste bestyrelsesmøde er 1/3.

