DCU Distrikt Sjælland
Referat af bestyrelsesmøde 11. maj 2015

Tilstede:

Klaus Bach (KB), Søren Knudsen (SK), Henrik W. Jensen (HW), Bo Belhage (BB), Tom Eklund
(TE), Carsten Hansen (CH), Jørgen Hansen (JH), Henrik Kartin (HK)

Afbud:

Kenneth Didriksen (KD)

1. B&U udvalgets budget
Udvalget har indsendt et budget på kr. 34.000,-. Den største post er til 4. samlinger. Herudover
talentudvikling og implementering af ATK i klubberne.
Opfølgning på om jyderne også betaler til fælles pigesamlinger? Ellers skal det gøre det.
Budgettet blev godkendt.
2. Status på tilmelding, indskrivning og resultatformidling
SK havde fået en forståelse af, at der har været visse vanskeligheder i starten af sæsonen. Bl.a. blev
en etape taget ud af Youth Tour.
BB svarede, at i det store hele fungerer det nye setup rigtigt godt, hvilket vi også har fået ros for.
Desværre har der været store problemer med strømsvigt i dommervognen. Der har været flere
årsager til dette. Dels tekniske problemer med, at generatoren er gået ud og dels, at andre har
brugt strøm fra generatoren, hvilket har betydet, at den har slået fra pga. overbelastning.
Løsningen er at anskaffe en UPS (Uninterruptible Power Supply), der kan tage over i den slags
tilfælde. Tidligere har problemet været, at UPS’en ikke har været ladet op, fordi lade-folkene
glemmer at tænde for strømmen. Det blev besluttet at investere i en ny UPS til dommervognen.
Derudover er ikke alle ryttere klar over, at de også skal skrive sig ind til enkeltstart med det nye
elektroniske indskrivningssystem. Det sammenlagt med et strømsvigt gjorde, at man ikke kunne
genskabe, hvilke ryttere, der var startet på den omtalte Youth Tour etape og hvilken tid de havde
kørt på. Oveni disse udfordringer kom, at den manuelle backup (gammeldags ure) i forvirringen
ikke var blevet sat i gang. Det blev besluttet, at der skal laves action cards på alle funktioner i
dommervognen, så den slags ikke sker igen.
Vi har lært meget om stage races ifm. Youth Tour. Bl.a. omkring folk, der tages ud efter at være
blevet hentet med en omgang. De skal nemlig, i modsætning til endagsløb, havde noteret tiden for
sidste rytter + et antal min., da de jo skal kunne starte igen på næste etape.
CH pointerede, at der SKAL findes flere hjemtagere, men at det er svært at finde frivillige.
Bestyrelsen diskuterede afregningen af hjemtagere med udgangspunkt i, at arbejdstiden er blevet
forlænget med de mange nye IT-mæssige tiltag.
BB: Vi har hævet kvaliteten af arrangementerne væsentligt og det kræver flere folk i indskrivning og
dommervogn. Den største tidsmæssige udfordring er udlevering og indkrævning af lånechips. Det
kræver 2 personer i indskrivning og en eller to ved målgang.
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HK foreslog, at man laver en beskrivelse af de forskellige arbejdsopgaver i indskrivning og måske en
video, der viser hvordan indskrivningen fungerer. På den måde kan arrangøren forberede
indskrivningsfolkene nogle dag i forvejen i stedet for på dagen, hvor det skal fungere.
TE forslog, at klubben skal betale et vist beløb, hvis den ikke selv stiller med de nødvendige
personer til indskrivning.
BB: Vi har nogle problemer med f.eks. svenske ryttere, der har dansk rygnr. og chip. Er det muligt at
tilføje et felt, hvor de kan taste det ind ved tilmelding?
HK: De skal tilmelde sig som almindelige ryttere, hvor de er noteret med både navn, klasse, rygnr.
og chipnr.
Bestyrelsen diskuterede, om der skal ligge ekstra rygnumre i dommervognen, så man kan rykke
ryttere op på stedet.
Efter en diskussion om afregning af startpenge til Youth Tour konstaterede HK, at der er fejl i
løbsafregningen på visse løb og at fejlen bør rettes hurtigst muligt. BB og JH undersøger
løbsafregningen, da systemet ikke længere hører under HK’s opgaver.
Bestyrelsen diskuterede, om opgaven med kørsel af afspærring har ændret sig efter bl.a. indførelse
af elektronisk indskrivning.
3. Politisk orientering – Kun for bestyrelsen
Udenfor referat
4. Proces for fremtidig distriktsstruktur
SK gennemgik kort den foreliggende opgave og lagde op til, at de enkelte betyrelsesmedlemmer
skulle byde ind med, hvor de ser sig selv i den nye struktur.
KB foreslog, at man først diskuterer, hvilke opgaver de forskellige elementer skal varetage?
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt det er en god idé, at distriktsbestyrelsen i højere grad skal være
politisk og hvordan en strukturændring gennemføres. Det blev fastslået, at en ændring i
bestyrelsens sammensætning kræver en ændring af Distrikternes Standardvedtægter. Derfor
kræver det en vedtægtsændring på en kongres. Dette skal tænkes ind i processen.
Der var enighed om, at en ændring kræver en bred konsensus i hele distriktsorganisationen,
herunder repræsentantskabet og de enkelte klubber. I første omgang afholdes der et
bestyrelsesmøde, hvor de indledende drøftelser foretages.
D. 8. juni skal KB have et oplæg til arbejdsopgaver fra hvert af deludvalgene. Disse blev fordels
således: CH og HW for Eliteudvalget, TE for Breddeudvalget og KB og SK for Bestyrelsen.
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Der afholdes repræsentantskabsmøde mandag d. 22. juni i Idrættens Hus fra kl. 18:00.
Bestyrelsen holder møde fra kl. 17:00.
5. Eventuelt
JH gav en kort økonomisk status. Det ser fornuftigt ud. Det forventes, at der vil være overskud ved
sæsonafslutning. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at gætte på størrelsen.
Bestyrelsen diskuterede den kommunikationsbrist, der har været ifm. en indbydelse til et
arrangement hos Holbæk Trial Klub og arbejder med at placere ansvaret for den type
kommunikation i fremtiden.

Referant Henrik Kartin
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