
Referat	  fra	  møde	  d.	  22/6-‐15	  

Tilstede: JK,MB,HAD,OI,HC,LS,WF,SB,JS,KM, 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 
 
- godkendt 

2. Opfølgning fra sidste møde: 
 
- flag til dropzonen – der blev drøftet om distriktet evt. Anskaffer et flag, som 

klubberne låner. – Det tages op til evaluering  efter sæsonen.  
OI undersøger prisen. 

 
3. Status på sæsonen indtil nu. 

- Der er lidt problemer med tilmeldingssystemet og resultatformidlingen. 
- Der er mange chip der ikke fungerer, der er mange ryttere der kører med chips 

man ikke kender til. 
Man ønsker at resultatet fremadrettet skal være tilgængelig på 
cyklingdanmark.dk 

- Dette emne skal tages op på et møde senere på sæsonen. 
- Der skal være bedre kommunikation omkring – hvem laver startlisterne til UCI 

løb. 
- Der har været aflysninger- Flere klubber er blevet opfordret til at finde en anden 

dato.  
- Der er en udfordring med kommisærbemanding til Randers Bike Week. Det 

ønskes at det bliver drøftet i kommisærudvalget og herefter finder frem til en 
løsning. 

- Der ønskes en specificering af de forskellige kommisæres opgaver. 
- Det har været godt med masterstart for de yngste klasser. 

 
 

4. Motion og bredde i distriktet. 
- JK orienterede om det fremtidige samarbejde. 
- JK orienterede om den fremtidige sammensætning af organisationen. 
- Der ønskes en tidlig planlægning af sæsonen 2016 i samarbejde med 
motion/bredde. 
- KM og HC laver et udkast til den fremtidige planlægning. 
 

Der skal laves en funktionsbeskrivelse af de forskellige underudvalg.  
 
Der skal sammensættes arbejdsgrupper som laver funktionsbeskrivelserne til hver udvalg. 
 
HF finder personerne til konkurrenceudvalget. – indkalder til møde. 
 
Søren Boysen og John Sørensen laver et udkast til funktionsbeskrivelsen i 
breddeudvalget. 
 
KM laver et skriv vedr. ansøgningsprocedure for DM, postcup og andre vigtige løb. 
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5. Forberedelse til midtvejskongressen 

Afbud fra Kurt og Henrik Dan – der skal indkaldes suppleanter. 
JK orienterede herom- licenspriserne skal være uændret. 
 

6. Evt. 
Hjemmesiden er langsom og ønskes forbedret. 
Der er modtaget et ændringsforslag vedr. forplejning- JK orienterede herom. 
Er der under 30 A ryttere tilmeldt, skal præmiepengenes halveres. 
Brædstup har fået lov til at afholde et cykelløb 
Viborg Trial er blevet eliteklub.  
 
Møde næste gang: 20/10 
 


