
Referat 

Bestyrelsesmøde:  
Tid:   24. September 2020 kl. 19.30 
Sted:   Teams møde 
Deltagere:  Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfeldt(JK) 

Thomas Schlüter(TS) Amalie Blom (AB) David Rasmussen(DR) 
  
 
Afbud:    
Mødeleder:  Charlotte Frank CF) 
Referent:  David Rasmussen 
 
Punkt 1 CC Cykelstafetten (CCC) 

CF: På trods af gentagne rykkere i 2019/2020 har CCC og i øvrigt 9 andre klubber, ikke betalt 
kontingent og er som følge deraf udmeldt af DIF pr 31.12.2019.  
Ved DCU-SJ årsmøde deltog Ole Egeblad(OE) som repræsentant for CCC som reelt slet ikke 
var medlemsklub og blev ved mødet valgt ind i repræsentantskabet som repræsentant for 
CCC.  
Som love og regler er for nuværende, kan OE bibeholde sin plads i Repræsentantskabet men 
som repræsentant for Sydkysten Cycling da OE også er medlem er af Sydkysten Cycling. 
Spørgsmålet er om Sydkysten Cycling er indforstået med dette? 
 
TS: ved årsmøde sender klubberne en repræsentant og i dette tilfælde var det OE fra CCC. 
OE var ikke gyldigt medlem som mødedeltager ved årsmøde / kongressen for CCC. 
 
JK: man er ikke mødeberettiget medmindre der er betalt kontingent. 
 
BB: alle er valgbare og man behøver ikke at være til stede ved mødet for at kunne blive valgt 
til repræsentantskabet 
 
AB: Giver medlemsprocedure mulighed for at CCC kan betale skyldigt beløb og bevare 
medlemskab? 
CF: nej, klubben skal starte forfra med hele indmeldingsproceduren hvilket naturligvis også 
betyder at alle skyldige beløb skal være betalt. 
 

 
Punkt 2 Repræsentantskabsmøde 30.9.2020  
 

CF har modtaget en invitation til møde d.30.9 og vil afklare om distriktet skal ligge økonomi 
til rammerne for mødet i Idrættens Hus som reelt set ikke er et Repræsentantskabsmøde 

Jk: hvis man indkalder til Repræsentantskabsmøde så er deltagerne vel 
Repræsentantskabet(REP)? 

CF: det har været kutyme at dcu-sj indkalder REP 

BB: der er ikke defineret rammer for indkaldelse af REP og derfor kan alle i princippet 
deltage. Det er ikke nedskrevet og det er netop problemet. BB fx inviteret Lars Kaspersen for 
at bidrage med baggrundsviden ifht code of conduct, men man kunne også definere 
rammerne for repræsentantskabsmøde, mødeindkaldelse  



 

TS: det er trættende at diskutere spidsfindigheder om denne mødeindkaldelse så det skal 
der findes en løsning på nu. Hvis BB vil holde det møde så er han velkommen og må selv stå 
for rammerne/økonomien.  

JK: Det er ringe med manglende tilmelding (12 stk.) – 50% frafald. 

AB:  medlemmer af REP har selv oplyst de ikke laver noget andet end de stemmer til 
kongressen  

Hvem betaler for rammerne/forplejning? Hvis BB indkalder til halvåbent møde så er 
distriktet slet ikke med ind over på nogen måde.  

CF: påminder at deltagerne på DCU-SJ årsmøde 2019 gav til kende ”…at de finder den 
nuværende struktur med to distrikter uhensigtsmæssig og opfordrer til, at repræsentanterne arbejder 
hen imod en enhedsstruktur til fortsat udvikling af dansk cykelsport” 

Derfor ønske om at indkalde til et reelt repræsentantskabsmøde hvor dette emne kan 
diskuteres grundigt.  

Vigtigt at flest mulige fra REP inklusive suppleanter deltager.  

TS: kan vi lade BB afholde sit møde og se hvad der kommer ud af det og så følge op. Har REP 
en interesse i at arbejde for ændringerne. Skal vi ikke indkalde formændene til et møde? 

MC: BB afholder sit møde og konklusioner kan bringes med til formandsmøde hvor indholdet 
debatteres. Mhp at medinddrage klubberne/formændene som er de daglige brugere 

BB: mødet er et idémøde, som er for repræsentanter og interessenter. På mødet 
præsenteres hvilke punkter der kunne være relevante at diskutere og belyse. Vil derfor 
forsætte proces med at afholde mødet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


