REFERAT

Bestyrelsesmøde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

8. maj 2019 kl. 17.30
Idrættens Hus
Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB) afbud, Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL)
Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfelt(JK)
Suppl: Brian Schmidt(BS) Lars Heglund(LH)

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Lars Heglund
Charlotte Frank CF)
Alan Lange

Punkt 1 Godkendelse af forrige referat
Godkendt
Punkt 2 Nyt fra formanden.
Lukket punkt: 2 sager behandlet
Sikkerhed ved cykelløb
Forslag til handlingsplan for sikkerhed udarbejdet af kommissærudvalg SJ. Godt forarbejde som der
skal arbejdes videre med for distribution.
CF: Sikkerhed har højeste prioritet og der skal findes midler til højnelse heraf.
Udarbejde retningslinjer til klubberne (Guideline) til Distriktets/DCU’s hjemmeside.
Få input fra klubber omkring deres eventuelle guidelines og sammenfat til ny.
Ros til kommissærudvalget for hurtig reaktion og handlekraft.
JK: Chefkommissær bør tage fat i sine kolleger forud for løbet og oplyse om opgavefordelingen. Vær
proaktiv.
Strategi og idemøde
Første Idémøde afholdes 17.6. kl. 16-20 på Severin kursuscenter i Middelfart.
Deltagere: CH og JK
Første Strategimøde afholdes 18.6. kl. 16-20 på Severin kursuscenter i Middelfart.
Deltagere: CF og LH
Ramme nr
Konstateret at mange ryttere endnu ikke benytter rammenumre, og det bør indskærpes at de skal
benyttes – også i Jylland. CF taler med Henrik Jess, Lotte Schmidt, Willy Frederiksen og Jens Erik
Majlund om sagen.
Ved udskiftning udleveres nyt ryg- og rammenr.

Underskudsgaranti Brøndby CC
JK har forsøgt at få fat i Benny uden held. Forsøger igen, men prøv derfor at ringe til Asger Iwersen.

Deltagelse i Idrætsforum København.
Vi har ikke fået indbydelse eller materiale udover mail fra kontoret, og umiddelbart ser det ikke ud til
at det har vor interesse.
Punkt 3-Nyt fra kasserer
Enkelte klubber mangler kontingentindbetaling. Der skal rykkes.
Likviditeten ser fornuftig ud.
CF: Modtaget opkrævning for rygnumre fra Sportstiming fra MTB-løb for sjællandske ryttere. Faste
numre koster kr. 2,00 men vi er afkrævet 4,00 for det pågældende løb, hvilket vi mener er en ekstra
udgift, som pt afvises.
Vi mener problematikken omkring dette skal drøftes for koordinering på landsplan med MTB-udvalg,
JF og Sportstiming.
Omkostninger i forbindelse med ÅrsKongres
Regning fra DCU på kr. 36 T, hvilket er dobbelt så dyrt som tidligere.
Vi er ikke enige i at dække så store omkostninger uden forudgående orientering. Betaling afvises indtil
videre.
Punkt 4 Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Evt aflysning af løb eksempelvis pga for ringe sikkerhed
CH: Hvem er økonomisk ansvarlig i forbindelse med aflysning af løb?
Svar:Det er løbsarrangør.
Mere bemanding indskrivning(brev til klubber).
Vi bør overveje at have mindst 2 personer til indskrivning, specielt i den første løbsmåned, for at sikre
korrekt dataindtastning, samt at betaling for eftertilmelding afregnes til arrangør (arrangør skal sørge
for en klubmand).
Eventuelt gå tilbage til fælles udlevering per klub ved årsmødet.
Laden
Gennemgået en mindre bygningsændring for at den nye dommervogn kan være der.
Repræsentantskab, referater, møde.
Vi bør inddrage vore repræsentanter mere bl.a. ved udsendelse af referater, så de er orienteret om
distriktets virke. Ydermere bør vi sigte efter at afvikle minimum 2 møder om året udover formands- og
årsmøder.
Hegn
Slitage af hegn indebærer at mængden er for nedadgående, og ved dobbeltløb er det ikke muligt at
opfylde forpligtelsen overfor klubberne.
Kan vi lave en lejeaftale med et professionelt firma for levering og afhentning. Klubberne må selv
sørge for opsætning og nedtagning.
CH arbejder videre med indhentning af priser og betingelser.
Punkt 5 Eventuelt.
BMX resultater
Upload af resultater bør formaliseres mellem BMX-beregnersystemet og distrikternes resultatsystem.
Ansvarlig: LH
Handling: Anders Saaby, LH og BB koordinerer.

LH: Tilmeldingsgebyr og afgift via Sportstiming er 9% dyrere i Jylland, hvilket er utilfredsstillende.
Det er en undergravning af den licensstruktur, der var lagt op til, specielt fordi jyske klubber også
arrangerer uautoriserede løb, som ikke kræver licens – og det håndteres af Sportstiming.
Det skal undersøges med DCU hvorfor der oprettes løb med tilmelding via Sportstiming med DCU logo
for eksempelvis BMX Himmerlandscup, som er uden licenskrav.

Svenske landevejsmesterskaber
Tidtagning foretages af distriktet i perioden 28.6. til 1.7. i Båstad. Alle omkostninger dækkes af Skånes
Cykelforbund.
LCC 100 år 27.5.2019
Distriktet køber en gave og repræsenteres ved CF, CH og JK.
Kursus Live Stream (BB) d. 22.5. Idrættens Hus 15:00-18:00
Til orientering for dem der måtte have tid og lyst at deltage.
Punkt 6 Næste møde
Næste bestyrelsesmøde flyttes fra 5. juni til 12. juni i Tune

