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Side 1 

 

Tilstede:  Søren Knudsen (SK), Kenneth Didriksen (KD), Jørgen Hansen (JH), Henrik W. Jensen (HW), Bo 

Belhage (BB), Tom Eklund (TE), Carsten Hansen (CH), Henrik Kartin (HK) 

Afbud:  Klaus Bach (KB), Henrik Jappe (HJ) 

 

1. Valg af referant  

Henrik Kartin 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Evaluering af kongressen 

Bestyrelsen var enige om, at man havde haft et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde. Der 

var ligeledes enighed om, at kongressen gik godt. Der blev lagt særlig vægt på god enighed med 

DCU Distrikt Jylland.  

 

4. Bordet rundt 

BB: Hjemtagerne lavede totaltest i Greves klubhus søndag d. 8. februar og konkluderede, at tingene 

i det store hele kører som det skal. Der er fundet et par enkelte uhensigtsmæssigheder, der vil blive 

rettet hurtigst muligt. 

 

BB: Hvis der skal laves elektronisk indskrivning til landevejsløb i 2015, så kræver det investeringer i 

størrelsesordenen kr. 35-40.000,-. Det vil blive nødvendig at udvide antallet af indskrivningsbåse og 

dette kræver ekstra udstyr.  

Vi vil kunne køre en sæson uden, men det vil skabe flaskehals ved indskrivningen. Det er gået fint 

ved cross løbene, men der er også meget færre deltagere end ved landevejsløbene.   

Der vil blive fremstillet en instruktionsvideo til elektronisk indskrivning. Den vil blive distribueret på 

alle relevante elektroniske medier.  

Den endelige beslutning om investeringen vil blive taget på bestyrelsesmødet d. 9. marts.  

 

CH: Der vil være tilgang på en hjemtager ved sæsonstarten. Dette er naturligvis positivt, men vi har 

stadig brug for flere hjemtagere.   

Bestyrelsen havde en kort diskussion omkring afregning af dommervognens chauffører og 

hjemtagningspersonale. Det blev foreslået, at man kigger på DIF’s frivillighedsstrategi for 

inspiration.   

 

TE: Der indkaldes til strukturgruppemøde hurtigst muligt, hvor næste skridt i strukturændringen 

skal diskuteres. Gruppen kommer med et oplæg til formandsmødet d. 25. marts.  

DCU Motion er i praksis i ’afviklings’ mode.  

Det blev foreslået, at strukturgruppen skal overveje, om der skal oprettes et udvalg for 
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basisklubber, så disse fortsat har et forum, hvor de kan komme med input til den videre proces.   

Bestyrelsen mener, at der ligger en begrænsning i det kontingent, der er fastlagt for Basis 

klubberne fra centralt hold. SK forespørger hos Unionen om, hvilke ressource vi evt. kan trække på 

fra centralt hold i forhold til at modtage de nye klubber på en måde, så de føler sig velkomne. 

 

SK: Der skal udpeges et sjællandsk medlem til det nydannede Spor- og Naturudvalg. Der var 

enighed om, at bestyrelsen vælger en kandidat og at denne så bliver godkendt på årsmødet.  

 

JH: Orienterede om status på økonomien.  

Det blev besluttet at gennemføre de takster for startpenge, der blev besluttet på årsmødet 2014.  

Bestyrelsen vil foreslå hovedbestyrelsen, at DCU Motions midler deles mellem de to elite distrikter 

til brug for implementering af den nye struktur.  

 

5. Politisk orientering (kun for bestyrelsen) 

Punktet er udenfor referat.  

 

6. Indkomne forslag og ansøgninger 

Der var enighed om, at der er brug for en formel ’velkomstpakke’ til de nye klubber og at denne bør 

udvikles i samarbejde med unionen.  

I forbindelse med optagelse af Team Christiania blev det fastslået, at ordet ’Team’ ikke må indgå i 

navne på sports- og eliteklubber. Dette er blevet besluttet af hovedbestyrelsen.  

 

Det blev fastslået at distriktskontingentet for de nye klubkategorier er følgende:  

Basisklubber betaler kr. 1.000,- jf. strukturoplægget. 

Sports- og eliteklubber betaler pt. Kr. 4.000,- i kontingent og kr. 4.000,- til dommervogn. 

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt Bornholmske klubber skal betale dommervognsafgift, da de 

sjældent bruger dommervognen. 

 

Cycling Bornholm har søgt om optagelse i DCU Distrikt Sjælland som Elite klub. Ansøgningen blev 

godkendt.  

 

Birkerød Bicycle Club har søgt om optagelse i DCU Distrikt Sjælland som Elite klub. Ansøgningen 

blev godkendt.  

 

Team Christiania har søgt om optagelse i DCU Distrikt Sjælland som Elite klub. Ansøgningen blev 

godkendt med følgende forbehold: 

 

- Bestyrelsen anbefaler Teknisk Kommission at afvise klubbens tøjdesign med mindre der foretages 

visse mindre ændringer.   

- Klubben kan ikke dispenseres for ordet ’Team’ i navnet. Dette må derfor ændres.   
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Klubben har efterspurgt en afdragsordning i forhold til køb af licens. Dette blev afvist. 

Distriktet stiller sig dog gerne til rådighed med assistance til klubudvikling og ansøgning hos 

kommunale myndigheder mht. til offentlige tilskud.  

 

TE: Vi har modtaget en henvendelse omkring assistance til et stort motionscykleløb ”Øresund 

Rundt” d. 15.-16. august. TE har svaret, at vi ønsker yderligere information omkring arrangementet, 

før vi kan tage stillingen.  

 

JH fik bevilget en ny computer.  

 

7. Kommende udvalgsseminar 

HK og SK sender invitation ud til udvalgene indenfor et par dage.  

DCU’s udvalg arbejder ikke længere under ansvar overfor distriktet ifølge de nye vedtægter. 

Bestyrelsen diskuterede, om det stadig skal være muligt for distriktet at bevilge midler til disse 

udvalg og under hvilke betingelser. Der var enighed om, at distriktet efterfølgende skal koncentrere 

sig om at arbejde med B&U udvalget og kommissærudvalget, da disse er rene distriktsudvalg.  

Det er derfor kun disse udvalg, der bliver inviteret til udvalgsseminaret.  

Derudover åbnes der mulighed for at støtte specifikke projekter eller events fra DCU udvalg, hvis 

disse ansøger om det.   

 

8. Aktivitetsseminar 

Punktet udgik. 

 

9. Æresnål 

Forskellige emner blev drøftet og det blev besluttet, at holde fast i uddelingen på distriktets 

årsmøde i november.  

 

10.  Punkter til kommende JF Topmøde 

TE: Vil gerne have flere af de store begivenheder til Sjælland. B&U DM blev nævnt som et 

eksempel.  

HW svarede, at årsagen til at de ender i Jylland er, at ingen sjællandske klubber er interesserede i at 

afholde dem.  

Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi kan få flere sjællandske klubber til at påtage sig de store 

begivenheder.  

 

TE foreslog, at man beder basis klubberne om at stille med 5-10 hjælpere til en klub i nærheden, 

når der skal afholdes cykleløb som et led i ’integrationen’. 

 

11.  Evaluering af Cross sæson 

BB: Sæsonens mål med 70 deltagere pr. cross løb er langt overgået, idet der har været ca. 120 

ryttere til hvert løb. Man fik afholdt et UCI løb, der var en succes, selvom der er plads til forbedring.  
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Der har gennem sæsonen været nogle udfordringer med at få rytterne placeret i de korrekte cross 

klasser. Tilmeldingssystemet er nu blevet tilpasset til at håndtere differentierede klasser i 

forskellige discipliner, herunder cross.  

Alt i alt har det været en fantastisk sæson. Dog er der nogle ting, der skal strammes op for at kunne 

følge med på det niveau, som løbene lægger op til.  

Det blev besluttet, at planlægningen af cross løb fremover skal koordineres gennem HW som 

terminsansvarlig.  

Der er generelt brug for flere kommissærer og gerne mere dedikeret til cross.  

 

12. Eventuelt 

 

Det blev pointeret at afvikling af f.eks. Post Cup og lignende skal prioriteres. Disse må ikke aflyses. 

Det var i sidste øjeblik, at man fik Greve CC til at afholde i 2014.  

 

Bestyrelsen havde en diskussion omkring brugen og betalingen af bl.a. Race Marshalls og andre 

sikkerhedsmæssige tiltag ifm. cykleløb.   

 

For at optimere afregning af startpenge til arrangørerne vil tilmeldingssystem blive omlagt, så 

startpengene går direkte ind på en konto, der kontrolleres af de to distrikter.  

 

Vores dommervogn skal omregistreres til teknisk køretøj for at undgå, at vores chauffører skal have 

ekstra uddannelse. JH sørger for omregistreringen.  

 

Bestyrelsen diskuterede beslutningsprocessen i forbindelse med diverse dispensationer for at sikre, 

at alle efterfølgende har bedst muligt grundlag for at bakke om omkring dem.   

 

 

Referant 

 

Henrik Kartin 

 


