Referat bestyrelsesmøde Distrikt Jylland-Fyn den 22. september 2022
Online møde
Deltagere: Willy Frederiksen (WF), Preben Harmsen (PH), Morten Breiner (MB), Michael Lajer (ML), Pelle
Clemmensen (PC), Anders Bystrup (AB), Michael Jørgensen (MJ), Lotte Schmidt (LS)
Afbud: Johnny Lillelund (JL)
Punkt 1, Indkomne henvendelser
Ansøgning fra udviklingskonsulent Kristoffer G. Nielsen vedr. tilskud til BU basistræner uddannelse. Der
ansøges i lighed med sidste år om tilskud fra distriktet, så kurserne igen i år kan afholdes gratis.
Distriktet bevilliger 10.000 kr. til projektet.
Henvendelse fra Aalborg MTB vedr. økonomien ifm. afholdelse af DM XCO og XCC.
MB, WF og ML undersøger nærmere med DCU administrationen, og sørger herefter for at sende svar til
Aalborg MTB.
Ansøgning fra Holstebro CC vedr. tilskud til afholdelse af Distrikts Børnedag.
Tilskud på 6.000 kr. er bevilliget.
Punkt 2, Termin
Det har været alt for mange huller i den jysk-fynske termin i år – bestyrelsen diskuterede, hvordan vi
undgår det problem i 2023.
Børneløb har været en succes, og der skal afsættes flere datoer til disse løb i 2023.
ML orienterede kort om de forventede MTB løb i 2023.
Der afholdes overordnet terminsplanlægningsmøde med alle discipliner den 1. november 2022.
Punkt 3, Licensstruktur
DCU’s bestyrelse har nu udarbejdet et oplæg med en tidsplan for arbejdet med en ny licensstruktur.
Arbejdsgruppen bliver nedsat i løbet af efteråret 2022 ud fra retningslinjerne i oplægget.
Punkt 4, Fælles bestyrelsesmøde
Fælles møde med de to distriktsbestyrelser og DCU’s bestyrelse afholdes den 19.-20. november 2022 i
Middelfart.
Punkt 5, Dommervogn 2023
Der indhentes i øjeblikket tilbud på ny Mercedes Sprinter, da den nuværende dommervogn ikke kan køre
en sæson mere.
Der har været en del reparationer i år, og bilen har heller ikke de påkrævede miljøcertifikater til at kunne
køre ind i de store byer, hvor dette er påkrævet.
Det blev diskuteret, om vi skal købe eller lease, og hvordan vi bedst kan fremtidssikre ift. brændstof/el.
Punkt 6, Regelændringer
Reglementsprocessen frem mod 2023 er i gang, og følger de sportslige reglers deadline for indsendelse (1.
nov.).
Der afholdes samlet reglementsmøde med udvalgsformænd, distriktsformænd og administrationen den 8.
december 2022.
Punkt 7, Udstyr
Der mangler flere af distriktets radioer samt MC radioer, som er forsvundet efter DM Elite og Demin Cup i
Nyborg.
Derudover mangler 3 stk. tagskilte.

Vi mangler pt. ca. 50 lånechip. Der skal strammes op på at sende opkrævninger ud på de chip, der ikke
tilbageleveres.
Speakervogn efterlades desværre ofte beskidt og fuld af affald.
Det er noget rod, at udstyret ikke behandles med respekt, og at rytterne ikke leverer lånechip tilbage.
Idéer til, hvordan vi kan forvalte udlån af udstyr og chip i næste sæson efterlyses.
Emnet tages op på efterårsmødet.
Punkt 8, Efterårsmøde i distriktet / næste bestyrelsesmøde
Afholdes søndag den 27. november 2022.
Invitation, dagsorden udarbejdes primo oktober.
Problematikken med distriktets udstyr skal med på dagsordenen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 31. oktober 2022 kl. 17.30 i Horsens.
Serviceordning 2023:
Vi har fået tilbud om en fast neutral servicebil til sæson 2023.
Flere ting skal undersøges nærmere.
Kommissærafregning:
Der er i øjeblikket forhandlinger mellem DCU’s kommissærudvalg og de to distrikter omkring
løbsafregninger næste sæson.

