Referat af Distriktsbestyrelsesmøde den 5/11 2020 i Horsens
Lotte Schmidt, Michael Lajer, Morten Breiner, Pelle Clemmesen, Preben Harmsen, Willy
Frederiksen.
Dagsorden godkendt
Der har været afholdt telefonmøde qua nogle af distriktets frivillige følte sig personlig generet af
klub/arrangør. Distriktet har været i dialog med pågældende om antager at situationen er løst.
Tilfredshed med den sæson der er afviklet under de givne omstændigheder.
Cross sæson netop startet der vil selvfølgelig komme rettelser qua corona.
Sæson 2021 under planlægning, der vil snart blive udsendt noget til klubber angående ansøgning om
termin. Distriktet vil velvilligt se på alternative arrangementer (både med løbsform og antal klasser).
Distriktet er ligeledes lydhør overfor det behov BMX og MTB klubber har mht ikke at fylde hver weekend
med løb.
DCU er ved at undersøge ved ekstern leverandør om licensdatabase kan udliciteres. Distriktets holdning er
at udgifter til udviklingen heraf er en DCU-udgift. Distrikt JF vil være behjælpelig med evt lån af likviditet.
Faktaark cross. Indstillinger fra cross udvalg accepteret. (Efterskrift, med virkning til 2021/2022 sæsonen
iht. udvalget).
Faktaark MTB. MTB udvalg ønsker at U17 i startpengedelen ændres til samme takst som børneklasser
(normalt for MTB). Indstillingen fra MTB udvalg accepteret under forudsætning af SJ tilslutter sig. (MBR
afklare).
Faktaark landevej uændret til 2021 for JF.
Iht referat fra 11/8 skal der afholdes repræsentantskabsmøde, dette møde er blevet endnu mere relevant
efter der er startet mailtråd af et SJ repræsentantskabsmedlem. JF meddeler mailstarter at
distriktsbestyrelsen JF ikke umiddelbart kan tilslutte sig indholdet og formen i denne mail og at den
derudover manglende inddragelse af alle relevante parter.
Xtreme cup 2021. PC kontaktet sponsor med henblik på gentegning af aftale.
Der er nogle vakante poster i bredeudvalg, cross og masterudvalg. Der forsøges om der kan findes personer
og klubber må meget gerne komme med indstillinger.

Fremtidig mødeplan:
xx-xx-2020 Bestyrelsesmøde (WF indkalder)
22-11-2020 JF Efterårsmøde (evalueringsmøde). Efterskrift! Er aflyst/udskud pga Corona.
07-02-2021 JF Årsmøde (generalforsamling)
?-03-2021 JF Forårsmøde (debat/orienteringsmøde)

