
	 																
	 	
REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde:  
Tid:   8. April 2020 kl. 18.30 
Sted:   Skype møde 
Deltagere:  Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Margit Christiansen(MC) Jan 

Kreutzfeldt(JK) Thomas Slüther(TS) Amalie Blom (AB) David 
Rasmussen(DR) 

 Suppl: Ole Egeblad(OE) 
 
Afbud:    Rudi Brems(RB) 
Mødeleder:  Charlotte Frank CF) 
Referent:  David Rasmussen 
 
Punkt 1 Formanden 

(a) Status på COVID-19 /Termin 2020  
 
CF: Kriseteamet (Henrik Jess, Martin E. Petersen, Distriktsformænd 
SJ&JF) har d.d. sendt officiel meddelelse ud om at alle løbsaktiviteter er 
aflyst indtil d.1 juni på bagrund af myndighedernes retningslinjer. 
Det vides i skrivende stund ikke hvilke typer arrangementer der får 
tilladelse efter 10.5 men vi håber på snarlig melding om hvilke 
muligheder der er i spil.  
Derfor er der også lagt op til at se på alternative løbsmuligheder. 
 
Landevejssæsonen er under planlægning med udvidelse ind i oktober. 
Der er dog også hensyn at tage til visse datoer pga planlagte 
cyklecrossløb.  
 
Angående DM-løb aftales det nærmere med DCU som overordnet har 
ansvar for disse. 
 
Klubberne har fået mail/spørgeskema fra DIF angående konsekvenser af 
COVID-19. Vi skal være sikre på at alle har modtaget dette.  
 
BB: vi ser på mulighederne for at der både kan køre Landevej, 
Cyklecross, MTB i den sidste weekend i oktober.  
 
TS påpeger at klubberne umiddelbart skal bruge minimum én måned til 
forberedelse af cykleløb. 
 
BMX 
BB: hvor hurtigt kan BMX starte op.  
AB: afventer UCI kalender som udgangspunkt. Juli er umiddelbart ikke så 
god. 
 
 

(b) Bestyrelsens Forretningsorden-  
 
Forslag til FO er forelagt bestyrelsen. Der er ønske om tilretning af nogle 
af punkterne.  
 



	 																
	 	

BB: Henviser til DCU- ”Code of Conduct” som bla. understreger 
vigtigheden af transparens og at man som medlem af bestyrelsen skal 
kunne have mulighed for at ytre sig.   
 
Angående debatter på fx FB kan det skabe forvirring hvis det er utydeligt 
hvem der udtaler sig på hvilke vegne.  
 
 
OE: Det skal være muligt at få input fra klubber og medlemmer. Hvis man 
fx har en uenighed i bestyrelsen, må man gerne sige det.  
BB: ifht beslutninger skal bestyrelsesmedlemmer være loyale. Man kan 
ikke efterfølgende gå ud og sige noget andet. 
 
OE: ønsker at bilag og lign sendes tidligere ud end dagen før. Rettes til i 
teksten.  
 
OE: kan der gøres mere for at gøre medlemmerne opmærksomme på 
når referaterne foreligger fx på FB.  
 
CF: der skal kun være ét referat som uploades på cyklingdanmark.dk 
 
DR: kan linke til DCU/ cyklingdanmark.dk på DCU-SJ Facebooksite for at 
skabe mere opmærksomhed omkring referater. 
 
  

(c) Kommunikationsstrategi / politik (vedhæftet 
Som inspiration er vedhæftet kommunikationspolitik fra DCU, 2017)  
 
Distrikt SJ laver en tilpasset version  
 

(d) Konstituering (fordeling af discipliner) 
• Landevej- RB 
• BMX- AB 
• Cross- BB / OE 
• MTB- JK 
• Bane- JK / Thomas S. 
• Trial- JK 
• Kommisærudvalg- CF 
• B&U- TS 
• Motion- DR (BB) 
• IT / Tidtagning- BB 
• Andre ansvarsområder 
• Terminsplanlægning- CF / DR 
• Carsten Hansen -Laden, dommervogn, BMX licenser 
 

(e) Ansøgning Støttemidler Slagelse CR  
svar fra BCC v/Benny & Asger fremsendes til Slagelse CR 
 
 

(f) Sydkysten Cycling– Kompensation Indledningsløbet. 
Modtaget henvendelse fra Sydkysten Cycling som ønsker økonomisk 
kompensation for det arbejde de har udført ifm forberedelse til 
Indledningsløbet.  



	 																
	 	

 
 

(g) Startgebyrer- tilbagebetaling til tilmeldte ryttere? 
 
Spørgsmål drejer sig om tilmeldte ryttere har krav på tilbagebetaling ved 
aflysning af løb og gælder betalingen stadig ved evt. ny dato. 
 
CF: Det skal undersøges nærmere om der findes juridsk disclaimer ift 
tilbagebetaling. Aktuelt bestemmer klubberne selv hvordan de håndterer 
det.  
 
JK: hvis der kommer ny løbsdato skal betaling stadigvæk gælde.  
 
BB: det skal aftales centralt hvordan vi skal forholde os så der er ensartet 
håndtering i SJ/JF 
 
 

(h) MC Forsikring- opfølgning på Forsikringsmuligheder 
Status er at der er nu tre MC-kommisærer der er stoppet da DCU-SJ ikke 
tilbyder en forsikringsmulighed der sikrer mod præmiestigning som følge 
af skader opstået iforb. Med licenscykleløb. 
 
Sidste år afviste DCU-SJ dækning af selvrisiko / præmiestiging hos MC-
kommisær som fik en skade på sin MC iforb. Med licenscykleløb . 
  
Foreløbigt har DCU-SJ undersøgt et tilbud hos Q8 vedr. selvrisiko 
minimering. Ved nærmere eftersyn gælder det dog kun for privatkørsel.  
 
JK: Det skal understreges/præciseres at MC-Kommisærer ikke bør køre 
alene ude ved felterne da det kan skabe problematiske situationer når 
der både skal korrigeres ryttere/felter og være fuldt fokus på MC-kørsel.  
 

 
 
 
 
Punkt 2 Nyt fra bestyrelesmedlemmer  

Ingen indkomne punkter  
 
 
1) Punkt 3 Nyt fra kasserer 

Budget status for 2020  
Der er stort set udgiftsstop fraset faste driftsomkostninger (husleje, 
forsikringer, abonnementer, lønudgift) 
 

(a) Distriktet vil søge Foreningspuljemidler mhp lønkompensation 
 
(b) En del klubber har kontingent restance for 2020. Der er behov for at 

rykke for betaling. 
 

 
 
 
 
Punkt 4 Kort Orientering/Info fra Forretningsfører 



	 																
	 	

Hvad sker der på ”kontoret” 
a. Sjællandscup 2020- status:  

da der ikke er nogle cykelløb er hovedsponsor på standby! Optager 
dialog igen når der er sikre planer for 2020 
 

b. Licenser  
Der er som følge af COVID-19 total opbremsning i ansøgninger.  
 

c. Arrangørmanual 
I proces med at opdatere. Arbejder på forskellige løsninger 
 

d. AVS-Vejsikring 
opfølgning på aftaler om skiltehåndteringen i proces. Arbejder på at lette 
den logistiske procedure omkring basispakken. 
 

e. Skilte til Førerbiler – Demin 
Afventer svar på pris på denne løsning? 

 
 
     
Punkt 5 Eventuelt 

OE: Kongres- strukturdebat: hvorfor samler man kun to timer til 
kongressen når der er behov for en grundlæggende strukturdebat jf 
udmelding fra Årsmøde DCU-SJ 2019. Frygter en ”syltekrukke” og at vi 
ikke kommer videre med det vigtige arbejde. Savner information 
 
CF: der er et strukturudvalg som behandler det. 
 
BB: der er flere DCU-bestyrelsesmedlemmer der ønsker at ønskerne om 
strukturændringer skal behandles. Vil følge op med status på arbejdet 
omkring det.  
  
AB: BMX Nordisk Mesterskab 1. august er aflyst - udfordring med nye 
datoer for løb og hvor der skal køres.  
 
AB: ønsker fokus på begynderløb i BMX-regi samt der ønskes et godt 
samarbejde klubberne i mellem.  
BB: kan der laves en plan for flere B&U ryttere? Indkalde til et 
koordinerende DCU-SJ møde og lægge en fælles strategi. 
Punkt til næste BM – BMX strategi.  
 
TS: banereglerne er tilsyneladende ikke opdateret (omnium) – 
gældende dato for regelændringer (maj)?  
Uklarhed omkring aftalerne for DM stævner. Der er for mange DM løb på 
banen iflg alle parter… 
CF: hvad angår DM løb skal DCU adm-kontoret involveres.  
 
 
 

  
 
Punkt 6 Næste møde 

Onsdag d.13.5 2020 
 
     



	 																
	 	
	

	


