DCU Distrikt Sjælland
Referat af bestyrelsesmøde 13. april 2015

Tilstede:

Klaus Bach (KB), Kenneth Didriksen (KD), Henrik W. Jensen (HW), Bo Belhage (BB), Tom Eklund
(TE), Carsten Hansen (CH), Henrik Kartin (HK)

Afbud:

Søren Knudsen (SK) , Jørgen Hansen (JH)

1. Valg af referant
Henrik Kartin
2. Evaluering af formandsmøde
Der har været et par negative tilbagemeldinger gående på indholdet af mødet fra Basisklubberne.
Bestyrelsen diskuterede, hvordan man kan strukturere møderne fremadrettet, så informationen er
mere målrettet. Motionsrace blev nævnt som et eksempel på, hvad elitesegmentet kan tilføre
basissegmentet. Til gengæld kan basissegmentet lære elitesegmentet noget om socialt samvær.
Der er tydeligvis forskellige interesser, som vi er nødt til at tage hensyn til.
Et andet stort problem er kommunikationen, der tydeligvis ikke når frem til alle. F.eks. er der
tydeligvis en masse information, som ikke er nået frem til basisklubberne. KD foreslog at afholde
informationsmøder for nye medlemmer.
Bestyrelsen diskuterede den fremtidige struktur og hvordan vi bedst muligt kan inkludere
basisklubberne.
3. Status på sæsonstarten
BB gave en status på hjemtagning, m.m. efter sæsonstarten. Der var lidt problemer i Lejre, fordi
ledninger var forbundet forkert. BB tager til Næstved for at sikre driften af den elektroniske
indskrivning.
Der har været nogle problemer med at sende resultater fra JF til SJ, bl.a. fordi jyderne kun sendte
antal gennemførte ryttere med i stedet for antal tilmeldte (aht. præmier).
KB: Status på sikkerhedsmanualen er, at der mangler tilretning af billedmateriale, fordi de er
amerikanske. Der arbejdes på en hurtig færdiggørelse.
HK: Lodtrækning til enkeltstart er færdig og testes i Næstved. HK er i tæt kontakt med NBC op til
løbet for at afhjælpe evt. udfordringer.
4. KB diverse
Der mangler hjælpere til Grand Fondo. Der sendes et brev ud til alle klubber med opfordring til at
hjælpe.
Nogle ønsker at sende et distriktshold til de nordjyske UCI løb og spørger efter distriktstøj.
Bestyrelsen diskuterede, om det noget distriktet bør tænke lidt mere i, at sammensætte
distriktshold til f.eks. UCI hold? Det var der meget differentiere holdninger til. Der må ikke være
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tale om udtagelse, fordi det betyder, at klubben så ikke kan bruge deres bedste folk selv.
Det blev besluttet, at distriktet skal tage initiativet til at få det op og stå igen og at spørgsmålet
tages op igen i løbet af sæsonen 2015, inden årsmødet.
For fremtiden lægges overskydende rygnumre fra formandsmødet til afhentning i dommervognen.
HK: Spørgsmål vedr. tilmeldingssystem går til Niels i mangel af en IT-medarbejder.

Referant Henrik Kartin
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