Referat

Bestyrelsesmøde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

13. august 2019 kl. 17.30
Distriktets Kontor i Tune
Charlotte Frank (CF), Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL) Margit Christiansen(MC)
Jan Kreutzfelt(JK), Lars Heglund(LH)

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Brian Schmidt(BS), Bo Belhage (BB)
Charlotte Frank CF)
Alan Lange

Punkt 1 Godkendelse af forrige referat
Godkendt
Punkt 2 Nyt fra formanden.
Ansættelse forretningsfører
David Rasmussen tiltræder 1.9.2019.
CH har anmodet DCU kontor om at kontoret svare andre ansøgere med afslag, og bedt om at få
kontraktudkast fra Morten Anderson.
David vil få oplæring af CF, CH og BB primært i Tune eller alternativt på andet kontor (JK).
Han vil desuden besøge DCU’s kontor for afhentning og aflevering af post.
Kandidater til Organistionsstruktur-udvalg
Distriktet har fået 3 ansøgere. CF orienterer kandidat.
Referat DCU samt møde med Henrik Jess
SJ opponerer imod at DCU anfører at teamnavnet er et distriktanliggende. Det er det ikke.
Referatet omkring MTB er også ukorrekt og det ser ud til at Sportstiming nu ”listes” ind udenom
distriktet.
Der er flere ting i referatet som efter vor opfattelse ”stikker” ud og åbenbart vedtages udenom
distrikterne.
SJ vil have et møde med formanden snarest muligt og gerne før d. 27. august.
Koordineringsmøde m/DCU
DCU, JF og SJ koordineringsmøder har været afviklet løbende og fungeret fint.
SJ mener at vi selv kan vælge hvem der deltager fra møde til møde, altså ingen faste
bestyrelsesposter, men mere baseret på kvalifikationer og emner.
Reglementsprocess
DCU har udsendt proces for reglementsændringer hvori det fremgår at forslag til cross og bane skal
forelægges senest 14. august (udsendt d. 12.7.).
Øvrige discipliner er fristen 8.12.2019.

Ændringer gennemlæses af de reglement ansvarlige d.v.s.

●
●
●
●
●

BMX : LH
Cross: AL
Bane: JK
landevej: CH og JK m.fl.
MTB Jan og Alan- i samarbejde med MTB-udvalget.
Generelt: Alle bedes læse reglementer igennem.

Hjertestarter
Penge bevilget fra Trygfonden.
Den bestilles hurtigst muligt så vi kan opfylde hvad vi har lovet.
Bemanding – Antal kommissærer/hjemtagere/afregning
Afregning for UCI-løb skal udbetales af distriktet og regning skal dækkes af den arrangerende klub,
ergo videresendes af distriktet.
DCU-SJ foreslår at DCU dækker en del af kommissæromkostningerne ved Cup-løb. Eksempelvis var der
11 kommissærer til Holbæks løb d. 11.8.
Drøftelse omkring pilotprojekt og økonomi. Divergerende opfattelser af pilotprojektet og da der ikke
er noget konkret regelsæt, kan der hurtigt opstå uventede konflikter. Derfor er det vigtigt at det er en
erfaren kommissær der bliver udpeget.
Hvordan får vi flere Hjemtagere
Udsat
Møde/DBC – tilmeldingssystem
CF skal til møde med Kenneth Møller Kristensen for drøftelse.
Punkt 3 Nyt fra kasserer
Udsat til næste møde
Punkt 4 Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
AL: BCC Støttemidler. Info sendes til sjællandske klubledere.
CH: Mulig sponsor forhandles
Muligt timingfirma er interesseret i at komme ind på markedet.
Afregning for gadeløbsarrangører og ikke pointsgivende løb – kr. 4.000
Bod for ikke afholdte løb: KCK Herlev, DCR Ballerup ? Kan de holde løb sammen istedet – ellers bod.
Hvad med Greve og HFCK ?
Punkt 5 Eventuelt.
CF: Claus Westerholt LFCK vil gerne lave en U17 samling i Nykøbing.
Timing/tidsplan aftales nærmere.
Alan er kontaktperson.
Punkt 6 Næste møde d. 4.9.2019

