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Side 1 

 

Tilstede: Se deltagerliste sidst i dokumentet.  

 

1. Indskrivning 

 

2. Velkomst 

Bo Belhage (BB) bød velkommen. 

 

3. Mødeleder 

Torben Ridder blev valgt. 

 

4. Generel orientering fra Bo Belhage (BB) 

12 klubber har ikke hold løb i år. 8 af dem har haft andre aktivitetet til fælles bedste. Et par stykker 

har kapaciteten, men har ikke afholdt løb. Generelt tilgiver vi klubberne, men det har givet store 

huller i kalenderen – henvisning til den nye struktur – vi er nødt til at flytte os, derfor arbejdet med 

den nye struktur –  

 

BB præsenterede Grand Fondo og et tilbud fra DCU om at deltage. Distriktet skal sørge for hjælpere 

og der vil være aflønning, dels af hjælperne og dels af klubben. Der skal bruges i alt 100-150 

hjælpere. 

 

Terminen var ikke på dagordenen pga. forsinkelse i processen med at få de overordnede løb (i DCU) 

på plads. Punktet blev derfor udskudt til årsmødet. BB lovede, at vi vil koordinere alle løb på 

tilmeldingssiden. 

 

Der var en kort diskussion omkring termin. Det blev foreslået, at man har samme termin hvert år, 

men dette blev afvist af Henrik W. Jensen, der ikke går ind for tvang.  

 

ABC ønskede en bedre koordinering mellem de to distrikter. Der er for mange gadeløb på Sjælland. 

Kunne man ikke slå sig sammen, så vi kan få et par store løb på Sjælland.  

 

BB forslog, at man først fylder op med et løb pr. weekend og derefter med flere. 

 

BB fortsatte sin orientering: Det har været et mudderår med store frustrationer  omkring IT, m.m.  

 

Det blev diskuteret, om det ville have være bedre at købe sig til udvikling af bl.a. nyt 

tilmeldingssystem. BB svarede, at det ville have været meget dyrere. Desuden har det allerede 

været prøvet. På den anden side var man nødt til at skifte system, da det gamle af tekniske årsager 

ikke længere kunne køre. Der er dog faldet ro på nu, så serviceniveauet igen højnes.  

 

Der blev lagt op til mindre ændringer omkring serviceniveau. Distriktet vil gerne forenkle 
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afregningen ifm. cykelløb, så man ikke skal betale diverse småbeløb efterfølgende. Det betyder, at 

dommervognschauffør, m.m. fremover vil bliver afregnet over kontingent.   

 

Vedr. økonomi: Distriktet har regnet på driften af dommervogn, m.m. og det løber ikke rundt. 

Derfor er det brug for økonomiske justering. Bl.a. arbejdes der med startpengene og lidt mere til 

distriktet. Dette punkt vil blive taget op på årsmødet.  

 

BB gjorde opmærksom på, at han ikke er på valg til årsmødet. Beskeden blev givet, så klubberne 

kan gå hjem og overveje evt. kandidater.   

 

DBC mener, at de har fået en dårligt behandling i forbindelse med afholdelse af Post Cup i Ballerup 

og er utilfreds med den måde afregningen omkring cykelløbet er foregået. 

 

5. Distriktets hjemmeside ved Henrik Kartin (HK) 

HK gennemgik kort opbygningen af Distrikt Sjællands nye hjemmeside, der er blevet en underside 

til DCU’s nye hjemmeside.  

Siden er p.t. opdelt i følgende dele:  

 

- Nyheder. Her vil al væsentlig information lokal karakter blive lagt op. 

- Bestyrelsen og repræsentantskabet, samt kontaktoplysninger og opgavefordeling. 

- Udvalg, samt kontaktoplysninger og opgavefordeling.  

- En tjeklister for løbsarrangører, der skal hjælpe såvel erfarne som uerfarne arrangører med at 

huske at detaljer ifm. med at arrangere et cykleløb.  

- Relevante kontaktoplysninger, der ikke fremgår af de øvrige sider.  

 

Siden vil løbende blive udbygget.  

 

6. Orientering om ny klubstruktur 

 

Strukturen blev fremlagt af Henrik Jess Jensen (HJJ), m.fl. Man bad folk tage godt og åbent imod det 

nye forslag. Der bliver stadig arbejdet med økonomien i forslaget, så der kommer mere økonomi i 

det.  

 

Generelt var holdningen til forslaget positivt. To ting gik igen i mange kommentarer:  

 

- Der blev dog advaret om at gå for hurtigt frem og evt. lave en faseopdeling af implementering.  

- Husk, at motionsklubberne også skal have noget ud af at deltage i samarbejdet.  

 

Desuden var der delte meninger om kravet, at Elite klubber skal have uddannede Diplomtrænere.  
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7. Eventuelt 

 

Jens Lindblom (JL) mente ikke, at det har været en succes at flytte TO-uddannelsen over i DCU. 

BB gav JL ret. Det er ikke godt nok. Det er en af de ting, der er blevet forsinket af IT. Der er et kursus 

på vej og flere til næste år. 

 

Erik Steen (ES), Veteranudvalg opsummerede veteranudvalgets arbejde det forløbne år.  

Veteranerne har klaret sig god i år, men udvalget fungerer ikke. Man har intet fået fra det 

sjællandske udvalg. ES opfordrede til overvejelse omkring udskiftning af de personer, der sidder i 

udvalget. I dag er det to mand, der arbejder for fire. Det er ikke optimalt, at det er to personer, der 

bestemmer det hele. 

 

ES bemærkede at kandidater til Thorkild Madsen Fonden skal sendes til fonden 

 

En kommentar fra salen var utilfreds med tidtagningen. Det fungerer simpelthen ikke.  

BB svarede, at der arbejdes på en løsning omkring tidtagning på motionsklasserne. Mht. til 

chipproblemerne, så er det største problem, at vi tidligere ikke kunne måle styrken på chip’en. Til 

næste år bliver der elektronisk indskrivning. På den måde bliver chip’en tjekket INDEN løbet. De 

gamle chips er ved at dø og det giver problemer eftersom de kan finde på bare at springe en enkelt 

omgang over. Det nye indskrivningssystem vil også kunne måle sendestyrken, så vi kan advare om 

udskiftning i god tid.  

 

Allan Rasmussen (AR), Fix meddelte, at klubben har rejst spørgsmål om pillemisbrug bla. Børn i 

kommissærudvalget.  

BB fortalte, at man har været ude med landstrænerne i to klubber og fortalt, at det vil vi ikke se. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en dopingpolitik.  

 

Hvidovre CK mente, at det er et problem, at der er for mange Kinadele til cykelløb og vil gerne have 

mere kontrol til løbene. 

 

Jens Lindblom opfordrede til brug at mikrofoner til møderne 

 

Carsten Hansen meddelte, at der mangler folk til hjemtagning. Hvis vi ikke får nogle flere risikerer, 

at vi må aflyse løb. Interesserede kan henvende sig til Carsten Hansen.   

 

8. Afslutning 

 

Formanden takkede for god tone ved mødet, også selv om vi er uenige. 

 

Referant: Henrik Kartin 
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Deltagerliste 

Navn Klub 

Jesper Larsen ABC 

Claus Larsen ABC 

Mogens Thykjær Afspærring 

Lone Billehøj Amager CR 

Torsten Bak Amager CR 

Bjarne Hansen CC Hillerød 

Ane Simonsen CC Hillerød 

Søren Juncker CK Fix 

Allan Rasmussen CK Fix 

Jimmi Madsen DBC 

Michael Sandstød DBC 

Brian Samuelsson DCU 

Lars Moratz DCU 

Sven-Arne Røpke DCU Motion 

Henrik Jess Jensen DCUs bestyrelse 

Bo Belhage Distriktet 

Carsten Hansen Distriktet 

Helge Krogh Distriktet 

Henrik Kartin  Distriktet 

Henrik W. Jensen Distriktet 

Jørgen Hansen Distriktet 

Søren Knudsen Distriktet 

Christian Brandt FBL 

HC Lykkegaard Greve CC 

Claus Eriksen Holbæk Cykelsport 

Kenneth Kierbyholm Holbæk Cykelsport 

Per Pilegaard Knudsen Hvidovre CK 

Anders Winsløw Hvidovre CK 

Mikkel Pagh Kalundborg Cykle Club 

Rene Lynge KCK Herlev 

Rudi Brems KCK Herlev 
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Lars Gronemann Kommisærudvalget 

Hanne Fuhrmann Køge CR 

Helle Blynov Køge CR 

Claus Westerholdt LFCK 

John Frejlev LFCK 

Peter Vejre Lyngby CC 

Anny Hansen Nakskov CC 

Rasmus Petersen Nakskov CC 

Henrik Andersen Næstved Bicycle Club 

Jens D. Jensen Næstved Bicycle Club 

Jens Adolphsen Ordrup CC 

Jan Schack Andersen Politiets IF 

Johannes Risbjerg Johansen Politiets IF 

Erik Steen Jørgensen Repræsentantskabet 

Jens Lindblom Repræsentantskabet 

Jens Humlebæk Rigspolitiets Idrætsforening 

Michael Kisum  Roskilde CR 

Thomas Larsen Schmidt Roskilde MTB Klub 

Lasse Kaspersen Slagelse Cykle Ring 

Mogens Lindstrøm  Slagelse Cykle Ring 

Torben Ridder Sorø BC 

Michael Wolter Team Cycling Ringsted 

Ib Malm Team Cycling Ringsted 

Ib Lisson Tissø Cykelring 

Palle Rosendahl Værløse/Farum Cykelklub 

Tom Eklund Værløse/Farum Cykelklub 

J. Anker Nielsen Værløse/Farum Cykelklub 

 

 


