Referat årsmøde Distriktet Jylland/Fyn 20/ 11 2016
Der blev via navneopråb og konstateret hvilke klubber der var tilstedeværende.
Der var fremmødt 68 personer. 38 klubber / teams med stemmeret var repræsenteret.
Der blev afholdt et øjebliks stilhed for de cykelsportsfolk der var faldet bort i løbet af året.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Henning Knudsen blev valgt
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning. (herunder også punktet eventuelt)
Den skriftlige beretning, blev suppleret med en mundtlig supplering.
Debat foregik herefter i salen om følgende punkter.
Bo Kruse (SIF Cykling) havde et indlæg vedr. klubber der ikke overholder deres løbsforpligtelser.
Der var et ønske herfra om, at der skal være en konsekvens når klubber ikke afholder løb. Fx
kunne startpengene være dobbelt for ryttere fra disse klubber. Der var en opfordring til
bestyrelsen til, at holde øje med klubber der ikke lever op til deres klubstatus.
Ole Iversen (Thy Cykel Ring) orienterede omkring X-treme Cuppen 2017. der vil komme
yderligere info til de pågældende klubber.
Claus Rasmussen (Cykling Odense) ønsker at der skal være en fordel ved at arbejde med B&Uryttere. De er vores fremtid og det er vigtigt at det er attraktiv for klubber at have B&U ryttere.
Claus Rasmussen (Cykling Odense) Ønsker at DCU gør mere for at hjælpe klubberne med politiet,
når de skal afholde cykelløb. Man oplever der er stor forskel på hvordan klubberne håndtere
sikkerheden til cykelløbene.
Michael Nicolaisen (Aarhus MTB) bad forsamlingen have MTB med i deres tanker når de senere på
dagen skulle vælge til repræsentantskabet. Derudover ønskede han mere fokus på MTB fra
distriktet.
Der var også et ønske om at man måske kunne lave et mere opdelt årsmøde, så hver disciplin følte
sig tilgodeset.
Dameudvalget ønsker at der skal være mere ligestilling. Kvinderne skal have det samme i
præmiepenge som herreklasserne.
-Der var blandende meninger omkring dette fra salen.
-Distriktsbestyrelsen opfordrede dameudvalget til en kommende dialog om et evt. arbejde
omkring damerne.
Ole John (Cykel Motion Viborg) ønskede mere fokus på sikkerhed.
Arno Tage (Holstebro CC) opfordrede DCU til, at implementerer en aktiv presse- og informations

policy. På den made kan klubberne understøtte denne policy, men så skal de også involveres og
informeres.
I 2016 kan man ikke - IKKE - kommunikerer . Hvis ikke DCU bestyrelse udlægger teksten, så er
der nogen andre der lynhurtigt gør det på deres vegne.
Beretningen blev godkendt.
Ole Iversen Thy CR blev tildelt Distriktets æresnål
Pkt. 3: udvalgenes beretninger
De skriftlige beretninger blev delvis suppleret.
B&U Udvalg takkede Horsens for deres træningslejr. opfordre klubberne til at sende deres
børneryttere derned.
Tak til Tornado Cykler for at hjælpe med U17-cuppen.
3-5/2 bliver der lavet en pige camp i Esbjerg
Odense Cykling ønsker mere koordinering - der er NM og pige-camp samme dag.
Der var en opfordring på at der kom en MTB mand ind i B&U udvalget. (Kim Skivild ville gerne stille
op)
Kommissær udvalget:
Der er uddannet 9 landevejs-kommissærer. Og der opfordres til at der skal findes nogen til MTB.
Pkt. 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskab blev gennemgået og godkendt.
Pkt. 5: Lovforslag til DCU kongres.
Der er forslag om ændringer til DCU´s love (Fremsendt).
Det mest væsentlige indhold er at DCU´s midtvejskongres fjernes og fra 2018 vil kongressen være
midt i april.
Desuden skulle BMX indskrives i DCU´s love og Regler. Da de indtræder i DCU næste år. pr.
1/1.2017.
Pkt. 6: Indkommende forslag
Der var fra konkurrenceudvalget lavet et oplæg omkring et nyt pointsystem. Dette blev drøftet i
salen og konkurrence udvalget laver en opfølgning med evt. rettelser, hvor man ser på de
indkommende forslag.
Pkt. 7: Valg til distriktsbestyrelse
Formand, 2 år: Willy Frederiksen
Konkurrence Medlem, 2 år: Henrik Dann Andersen
Bredde Medlem, 2 år: Michael Lajer
Rytterrepræsentant, 1 år: Carsten Hjelm

Pkt. 8: Valg af 2 bestyrelses suppleanter
1 år: Pelle Clemmensen
1 år: John Sørensen
Pkt. 9: Valg af kritisk revisor + suppleant
2 år: Finn Madsen
Suppleant, 1 år: Søren Kjærås
Pkt. 10: Valg af B&U udvalg
Formand, 2 år: Kim Skibbild
Medlem, 1 år: Tonny Breiner
Medlem, 1 år: Mik Andersen
Pkt. 11: Valg af kommissærudvalg
Formand, 2 år: Sanne Schmidt
Pkt. 12: Valg til repræsentantskab Valgt for 2 år:
Henriette Korneliussen, 83
Michael Lajer, 83
Jens Peter Hummelshøj, 79
Benny Hagelskjær, 79
Anders Bro Bystrup, 78
Claus Rasmussen, 76
Mogens Jensen-Storch, 75
Ej valgt:
Henning Knudsen, 64
Tonny Breiner, 58
Knud Olsen, 12
Pkt. 13: valg af Suppleanter til repræsentantskabet (5 pladser, prioriteret på point afstemning):
Valgt for 1 år:
Henning Knudsen, 322 point
Tonny Breiner, 290 point
Morten Breiner, 260 point
Charlotte Kristensen, 256 point
Søren Meier, 142 point
Ej valgt:
Knud Olsen, 101 point
Pkt. 14 Nyt fra DCU
Formand Henrik Jess Jensen orienterede omkring DCU, herunder punkter som:
Frivilligheden, herunder tak til de mange frivillige.
Økonomi, genopretningsplan følges.
MTB, dialogmøde afholdt, Vi kigger fremad og opfordre MTB-miljøet om at melde sig under
fanerne . Økonomi og aktiviteter ønskes koordineret med de to distrikter.

Ledelsen i DCU, Der oprettes en kombineret stilling som administrations- og elitechef.
DCU´s 4 strategiske spor Mere idræt for pengene : Masterplan, Styrkelse af administrative
og politisk niveau, Rekruttering af 8-20 år + frivillige, Facilitetsspor grundlaget for alle
discipliner.
Team Danmark: Masterplan 2017-2020 frem mod Tokyo 2020 Verdensklasseforbund
Kommunesamarbejder: Den interesse der vises fra kommuner, politikere og
beslutningstagere generelt, at vi har et kæmpe uforløst potentiale som vi (DCU) skal være
dygtigere til at realisere.
Referent Henriette Korneliussen

