Referat

Bestyrelsesmøde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

3. April 2019 kl. 17.30
Distrikts kontor, Lundegårdhegnet 8, 4030 Tune,
Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL) Margit
Christiansen(MC) Jan Kreutzfelt(JK)
Suppl: Brian Schmidt(BS), Lars Heglund(LH)
Charlotte Frank CF)

Punkt 1 Godkendelse af forrige referat
Godkendt.
Punkt 2 Nyt fra formanden.
Lukket punkt:
Konstituering/Opgavefordeling
- Få Philip til at finde ”gamle” data
- Hvert medlem udarbejder liste over opgaver og sender til Margit
- Årshjul bearbejdes med Margit som tovholder
Cyklingdanmark.dk
- Nyt design med egen side til hver distrikt
- Vi skal oprette og designe siden. Hvert medlem kommer med input.
Distriktsafgift team ryttere + danske udenlandske
- Distriktsafgift: Kr. 275,00 nu gældende for alle. Rettes alle relevante steder af Bo.
- Lars Heglund er klar til at hjælpe Bo med IT
Tilmeldingssystem – distriktsafgift
- Distriktsafgift: Kr. 275,00.
- Svenske ryttere som IKKE opretter profil betaler automatisk kr. 25,00 ekstra. Hæves nu til kr.
50,00 og rygnumre udlånes således uden gebyr.
Strategi og idemøde deadling 5. april 2019
- Oplæg fremlagt fra DCU. Sendes til bestyrelsen
- 2 arbejdsgrupper oprettes. Strategispor og Idémøde
- 2 personer fra hvert distrikt + 2 klubber/repræsentskab/udvalg skal indgå i grupperne med
beslutningsmandat.
DCU forventer at de 4 personer meddeles DCU’s kontor senest på fredag d. 5.4.
Charlotte og Lars går med i Strategisporgruppen.
Jan Kreutzfeldt og Carsten Hansen vil gerne indgå i Idémødegruppen.
Emner til grupperne skal findes.
Motionsløb/ Sportstiming/Distrikts J/F

-

Søren Boysen har udsendt skriv til samtlige danske basisklubber og ”solgt” Sportstiming som
timing også til sjællandske klubber. Det er en skævvridning af systemet i forhold til at
Sjælland har egen timing.
Send klage til DCU – det er ikke i orden at promote Sportstiming til sjællandske klubber. I de
tilfælde det anvendes på Sjælland må det være et minimumskrav at der afregnes afgift til
Sjælland.

Børneattester
Undersøges om der er krav om at kommissærer skal underskrive børneattester.
Info omkring BMX Licenser
- Lars vil gerne ind over godkendelse af BMX-licenser. Brian og Lars koordinerer.
Forretningsfører
- Møde med JEM og Rudi Brems d. 10.4. for udarbejdelse af jobbeskrivelse.
Carsten udarbejder opgaveliste baseret på de opgaver der er pågået indtil videre.
Honorar til konstitueret forretningsfører:
Forlænges indtil der er ansat ny person indenfor de næste 2-3 måneder.
Ramme nr
- Kvaliteten er tilsyneladende ikke god nok, da de knækker ved lave temperaturer. Laminering
af nummeret forstærker det.
Distriktet har indkøbt laminator og tilbyder ryttere at få dem lamineret gratis ved
henvendelse i indskrivning/dommervogn.
Ryttere der mangler rammenummer kan købe i indskrivningen kr. 75,00.
- Kontakt Demin for påklæbningstal.
Kommissærgruppen skal informeres og tage stilling til straffen for manglende nummer.
TO’er mail fra FBL
-

Mangler 6-8 stk. Cykelstafetten har ”støvsuget” markedet.
DCU kontor prøver at hjælpe, alternativt kan distriktet opfordre klubber til at hjælpe.
Fremadrettet bør vi se på kalenderen og rette henvendelse til TO-gruppen via DCU.

DM MTB
- Arrangør: Pingel Cykler. Som arrangør af DM skal man være eliteklub, hvorfor der skal
fremsendes opkrævning herfor. Margit fremsender opkrævning og Bo sender yderligere
information til Pingel omkring timingsetup.
Generelt bør/skal vi have indkaldt samtlige MTB-klubber på Sjælland for information omkring
vilkår og betingelser som klub. Ansvar: Bo laver oplæg og Charlotte udsender indenfor den
næste måned.
MC pilot SJ projekt(mail fra Lars)
- Pilotprojekt udarbejdet og distriktet har bevilget penge til indkøb af udstyr. Det er et
sjællandsk projekt betalt af sjællandske midler.
Underskudsgaranti Brøndby CC
- BCC har ingen medlemmer men har midler som de gerne vil give til ”værdigt trængende”.
Måske bedre at anvende midlerne til ungdomsarbejde, medaljeløb, Strider-løb etc.
Har bedt om et nyt møde.
Jan og Charlotte deltager.

ABC Jubilæum 125 år
- 14. april Energicentret Voldparken, Brønshøj.
Distriktet møder ved Charlotte, Carsten og Jan.
HFCK
- Termin sammen med Greve CC, sidste weekend i september. HFCK er overvejer at aflyse,
hvilket ikke kan imødekommes. Få hellere flere klubber med.
Greve skal også klart melde ud hvor de står.
Punkt 3 Nyt fra kasserer
Afregning klubber – chipleje
- Mange klubber har betalt hvilket er positivt. Endnu ikke overblik over hvem der ”ikke” har
betalt, men oversigt følger.
Regnskabtal til dato er næsten klar og vil blive udsendt af Margit.
BMX-kontingent kr. 8.000 dækker i år:
Kontingent kr. 4.000
Rest kr. 4.000 skal drøftes sammen med Lars, Brian og distriktet – og have en ”benævnelse”
som kan sluges. Møde afholdes efter påske.
Lars og Carsten skal snakke sammen omkring samarittertjenesten og sikre en fælles aftale
med ASF Dansk Folkehjælp (hvis muligt).
Lars foreslog at DCU/DIF udbyder en samaritteruddannelse.
-

Chipleje.
Fornyelse af chips skal håndteres af MyLaps. Bo mangler en kontaktperson hos MyLaps der
tager sig af det, men arbejder videre på en løsning.

Punkt 4 Nyt fra bestyrelesmedlemmer

Svenska Mästerskapen i Linjelop
Löben är i Båstad den 28/6 -- 1/7 till ca kl 13.30
- Thomas Nilsson har spurgt om vi kan time.
Tilbud fremsendes
Bredde bestyrelsespost
- Benny Stiilhoff har påtaget sig posten i DCU
Vi mangler stadig bredderepræsentanter for det sjællands arbejde. Alan ringer til Rune fra CK Viking.
Punkt 5 Eventuelt.
Team-ryttere og C-licens.
Konceptet omkring cross teams og landevejsløb bør tages op med DCU/Udvalg. Bo og Jan kontakter
Jens Erik Majlund.
Dispensation givet til U19-rytter for nedrykning til U-17 efter godkendelse af Pige- og Kvindeudvalget.
Status hjertestarter. Bo køber – og finder en dato for undervisning.
Status arbejdsgruppe: Alan følger op.

Jan: Få U11 og U13 ryttere i Slagelse: Palle Larsen foreslår at gøre det gratis at deltage.
Hvad betyder det økonomisk for distriktet ?
Kan Brøndby-pengene benyttes i en forsøgsperiode så alle sjællandske U11 kører gratis ?

Punkt 6 Næste møde
1.maj

