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Intro og kort præsentation
Orientering om ny udvalgsstruktur i DCU v/ Klaus

DCU's strategiske spor - rekruttering af børn og unge til cykling
Fordeling af opgaver i udvalget

Behov for rekruttering af flere udvalgsmedlemmer

Evaluering af B&U DM holdløb

DM forberedelse/ bestilling af trøje

Eventuelt

Møde

20-06-

dato:

2018

Ref. dato:

01-072018

Agenda
point
1.

Actions /info

•

Kort præsentation af alle

•

Klaus gennemgik den nye udvalgsstruktur med

Responsible

Deadline

Klaus

17. august

Klaus

25. august

udgangspunkt i Power-Point materiale anvendt
af JensErik Majlund på udvalgsformandsmødet
3.5.
•

Afledte diskussion af udvalgets mandat og
samarbejde med øvrige udvalg, bestyrelsen,
distrikterne.

2.

•

Det blev besluttet at Klaus skal søge at
arrangere møde med Lars Kaspersen, Jens Erik
Majlund, og distriktsformænd, hvor mandat og
samarbejdsform skal konkretiseres.

•

Gerne i forbindelse med B&U DM i Hvidovre
ultimo august.

•

Endvidere blev det drøftet hvordan vi skal
rumme de nye discipliner. Konkrete initiativer
blev udskudt til efter ovenstående møde.

•

Klaus gennemgik DCU strategiske spor
omkring rekruttering af flere B&U til
cykelsporten.

3.

•

Der blev efterspurgt tydeligere grænsedragning
mellem Kristoffers ansvar og udvalgets ansvar

•

Det blev besluttet at Klaus skal tage en dialog
med Kristoffer og invitere ham på et
kommende møde.

4.

•

Udskudt

•

Afhænger af mandatet og det skal være tydeligt
hvilke opgaver/ ansvar eventuelt nye

5.

udvalgsmedlemmer skal arbejdes med
•

Kunne med fordel vendes om, så folk opfordres
til at søge ind i udvalget med en ide og et

område de gerne vil arbejde med for at udvikle
B&U cyklingen i Danmark
•

Ingen konkrete actions, men vil blive drøftet
igen i efteråret

•

Sammenlignet med tidligere år kom der færre
henvendelser til udvalget vedr. regler mm., og
det er udvalgets vurdering at det
koncept/regler vi nu har for afvikling af B&U
klasserne ved hold-DM er tydelige, enkle og i
overensstemmelse de værdier vi gerne vil

6

understøtte i B&U cyklingen.
•

Derfor vil udvalget nu overdrage disse til DCU
(det skal afklares om nogen skal godkende

Klaus

25. august

Klaus

1.juli

dem) og lade det være den fremadrettede
model for afvikling af hold DM.
•

Udvalget betragter opgaven som løst.

•

Til DM køres med eget nummer

•

Udvalget besluttede at der også i 2018 vil blive
uddelt DM-trøjer, som en del af
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præmieceremonien ved B&U DM.
•

Meddeles DCU administrationen og løbs
arrangøren
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•

Intet til eventuelt

