
 

 

Referat til BU udvalgsmøde i Odense den 10. februar 2016 kl. 17.00 
 
Afbud fra Tonny. 
 
Ref: Henrik Fenneberg 
 
Pkt. 1 struktur. 
Jeg vil gerne have at vi får sat noget struktur i udvalget. (Hvem gør hvad, bla. Ud fra vores 
budgetønsker. Der står der forskellige ting der kan glemmes, hvis ikke vi får navn på.) 
Samtidig kan vi muligvis allerede nu uddele nogen af de penge der er afsat til div. ting.  
Eksempelvis kan vi uddelegerer de penge der f.eks. er til pigerne. Der er 10000 kr til dem.    
 
Vi skal være bedre til at melde ud at vi har et budget og at der er nogle penge at søge. Der vil 
komme en melding om hvilke ting der er at søge penge til. HF skriver til Christoffer for at få det 
på hjemmesiden. Han sender en et udkast ud inden det kommer op.  
 
HF deltager i U17 landsholdsamlingen i februar, for at se hvad de laver og evt. snakke med 
Simper om hvad vores opgave er i forhold til ham.  
 
Pkt. 2 Møder 
Jeg vil foreslå at vi holder et møde på træningslejren på Sjælland det ene år og i Jylland det 
efterfølgende. Til det møde invitere vi folk fra banerne, cross, pigerne, MTB og vores mand i 
bestyrelsen. 
Der ud over foreslår jeg at vi holder et møde lørdagen før kongressen. Hvor det kun udvalget. 
Endelig foreslår jeg et møde i forbindelse med DM. Det skal holdes fredag aften, så vi ved hvem 
der gør hvad og hvornår. 
Ud over møderne er jeg stor tilhænger af at vi bruger FB til at holde hinanden opdateret. 
Jeg syntes så at der skal oprettes en Facebook side kun for udvalget som vi kan bruge. 
 
Vi holder møderne ovenfor. Mødet i Odense gør det ud for mødet på træningslejren i år.  
 
HF opretter en FB-gruppe, hvor vi 4 er medlemmer. 
 
Pkt. 3 kommunikation. 
Det er vigtig at vi har en god kommunikation, hvilket vil sige at man indenfor 24 timer kan regne 
med et svar på mail eller SMS. Bare et "set", kan tit være nok. 
Jeg er sikker på at vi kan undgå mange ting, ved at have denne. 
 
Taget til efterretning.  
 
Pkt. 4. Budget. 
Fremover vil jeg meget gerne at vores budget bliver lagt ind på FB min 14 dage før det sendes. I 
den periode vil der være mulighed for at kommentere og diskutere det, hvilket gør at alle ved 
havd der skal laves og tager ansvar for det. 
 
Vedtaget. 
 
Pkt. 5. Beretningen. 
Beretningen er udvalgets beretning og ikke en formandsberetning. 
Jeg vil gerne skrive den,  men igen så skal den lægges ud 14 dage før den skal afleveres så 
udvalget kan komme med deres holdning til den. 
 
Vedtaget. 
 
  



 

Pkt. 6. Referat. 
Fremover syntes jeg at det vil være fint hvis vores referat vil komme til at ligge offentligt på 
hjemmesiden eller måske endda på en offentlig FB side, så alle kan læse det. 
Hvis vi vurdere at der er en sag der ikke skal være offentlig, skriver vi "Hemlig" i referatet. 
På den måde er vi åbne overfor ryttere og forældre og vi vil få den kommunikation der er så 
vigtig i min verden. 
 
Vedtaget. Der vil fremover være to referater. Et til os, og et til hjemmesiden.  
 
 
Pkt. 7. DM. 
Ny struktur på DM. Er det noget vi skal videre med, eller bliver vi hvor vi er nu. 
Jeg vedhæfter mit oplæg til et fremtidigt DM. 
 
Vi arbejder videre på den struktur HF lægger op til og får den rettet til så vi alle er enige inden vi 
sender den til distrikterne og bestyrelsen. Arbejdet med den skal være færdig 1. september så 
det kan sendes ud i høring inden det kommer til bestyrelsen.   
 
Pkt. 8. Hold DM 
Jeg har vedhæftet det regelsæt der blev lavet efter det sidste DM. Vi skal lige være sikker på at 
det er det vi sender ind til kontoret.  
 
Den evaluering der efter DM i Thy, vil blive sent til bestyrelsen og den kommissær der skal være 
chef til DM 2016.  
Samtidig vil det blive sent til Christoffer så det kan komme på hjemmesiden.  
 
Pkt. 9. 
Træningslejre i distrikterne og DM på bane. Kan vi gøre noget for undgå at de ligger sammen 
fremover.  
 
HF tager en snak med Claus Rasmussen om hvordan vi koordinere så ikke det falder sammen 
igen.  
Vi foreslår at de to lejre i Jylland og på Sjælland ligger samme weekend.  
HF snakkede efter mødet med Claus Rasmussen, og han foreslår at de to træningslejre 
fremover ligger i den samme weekend. For at være helt sikker på at det ikke kolliderer med DM 
på bane, anbefaler vi sammen med Claus at lejrene fremover ligger i uge 10.   
 
Pkt. 10.  
Andre punkter der skal vedtages. 
 
Landsholdsture/Talentture. 
Det kunne være godt med et hold fra Danmark der tager til Berlin så det bliver et ”landshold” der 
kommer der ned.  
Det samme kunne gøre sig gældende til nogen af de andre.  
 
Vi vil arbejde hen på at vi tager nogen U15 ryttere med ud. Tager man ryttere med fra hele 
landet vil der være mulighed for at søge penge til det.  
 
Det er et tilskud der kan søges og der vil stadig brugerbetaling. 
 
Det kan også gælde en banetur med et blandet ”landshold”.  
 
Vi vil på et snarest komme med nogen løb som vi har hørt godt om og som vi derfor kan 
anbefale.  
 
Børneattester.  
Kenneth finder lige ud af hvordan de gør det i Amager.  
Vi skal indskærpe overfor klubberne at det skal laves. 



 

Kørsel. 
Kørsel og afregning for møderne. HF tager fat på kontoret. 
 
Forældreguide: 
Den kommer ud på hjemmesiden i uge 6 eller 7.  
 
DM: 
Der skal allerede nu søges om DM i 2017. Vi vil gerne have ansøgninger senest den. 15. juni 
således at det kan offentliggøres til DM hvor det afholdes næste år. 
 
 
Pkt. 11. 
Evt.  
Vi skal have lavet et årshjul, som at fungere som en kalender, så vi ved hvor hvad ligger.  
 
Der er mange oplysninger der skal ud lige nu, så HF laver en ”Nyt fra B&U” som kommer på 
hjemmesiden.  
 
Dette referat er sent til: 
B&U udvalget, DCU kontoret , Lars Kaspersen og Henrik Simper.  
 
 

 

 


