Referat bestyrelsesmøde Distrikt Jylland-Fyn den 19. maj 2022
Sted: Online møde
Deltagere: Willy Frederiksen (WF), Preben Harmsen (PH), Morten Breiner (MB), Michael Lajer (ML), Anders
Bystrup (AB), Johnny Lillelund, Lotte Schmidt (LS)
Afbud: Michael Jørgensen (MJ), Pelle Clemmensen (PC)
Punkt 1, Spor- og naturudvalg
WF og ML har modtaget mail fra naturstyrelsen omkring deltagelse i møde vedrørende Fussingø Skov og
Rold Skov.
Christian Rothmann fra MTB Randers deltager.
Punkt 2, Nyt fra DCU
Formandsmøderne genoptages fra mandag den 23. maj 2022, i lighed med tidligere med deltagelse af de to
distriktsformænd, Henrik Jess Jensen og Martin Elleberg Petersen.
Efter at Sanne Schmidt har trukket sig som formand for DCU’s kommissærudvalg, er Jens Peter Hummelshøj
blevet konstitueret som formand frem til næste kongres.
Punkt 3, Materiel
Distriktets speakervogn er ved at få monteret trådløst headsæt og trådløs mikrofon. Dette skulle gerne gøre
hverdagen nemmere for speakerne.
ML efterspørger walkie talkier, som skal bruges til MTB liga løbet i Randers den 5. juni.
WF sørger for indkøb.
Punkt 4, Distancer landevejsløb
Vi har desværre oplevet, at flere klubber har kørt under minimumsdistancerne i nogle klasser.
Vi opfordrer kraftigt klubberne til, at de overholder reglerne omkring distancer, og hvis en klub
ekstraordinært bliver nødt til at køre en klasse under minimumsdistancen, skal distriktets ansøges herom i
henhold til de sportslige regler.
Punkt 5, Masterklasserne
På opfordring fra MJ blev masterklasserne diskuteret.
Master C klassen i Distrikt JF er alt for stærk i forhold til, at det er en begynder/intro klasse for nye ryttere.
Kan vi gøre noget nu og her, for at rytterne, kommer hurtigt videre til Master B og Master A, og de tre
masterklasser dermed bliver mere harmoniske styrkemæssigt, som det oprindeligt er tiltænkt.
Eventuelt tage en dialog med de ryttere, som burde indplaceres i en anden klasse?
LS oplyste, at det også havde været et punkt på Landevejsudvalgets møde midt i maj, og udvalget fortsat
har stort fokus på at optimere masterklasserne, ikke mindst sammensætningen i hver klasse.
Punkt 6, Indkomne henvendelser
Henvendelse fra Claus Rasmussen, Cykling Odense vedr. præmier og startpenge ift. mødereferat fra 7. april
2022 samt gode og konstruktive input om, hvordan man kan højne niveauet på de danske cykelløb.
PC har svaret Claus, og tager også input med videre til DCU’s bestyrelse, bl.a. opfordrer Claus til af afholde
en konference for de klubber, der er interesseret i at arrangere top elite løb.
Ansøgning fra BMX vedr. BMX Camp i Ikast:
PH: Udtrykte bekymring for, at BMX Camps er ved at uddø, og opfordrede til, at JF bevilliger et tilskud.
Bestyrelsen blev enige om at give et tilskud på 5.000 kr., og samtidig opfordrer vi arrangøren til at søge
DCU’s aktivitetspulje via DCU’s BMX udvalg, da der sandsynligvis også kan hentes et tilskud derfra.

PH taler med Jackie vedr. ansøgning til udviklingspuljen, og MB svarer officielt på den tilsendte mail.
Punkt 7, Termin
JFM TT: Vi leder efter arrangør til den 3. september (BCC holder ikke løb den dag alligevel)
26. juni: DM XCC (short track) – der skal bemandes med kommissærer
JFM MTB: Afholdes 28. august af Aarhus MTB

