
 

DCU Motion Sydjylland/Fyn 
Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF 

 
Internet:  www.dcu-cykelmotion.dk 

 
 

Toftlund d. 19. 11. 2011. 

DCU – MOTION 
 årsmøde 2011 

I 
Bramdrupdam Idrætscenter 

Bramdrupskovvej 110, Kolding 
Lørdag, den 12. november 2011 kl. 10:00 

 

Velkomst og registrering 
 Formand John Sørensen bød forsamlingen velkommen til årsmødet 

 Registrering v. Søren Boysen: 

 I alt 17 personer. 12 klubber repræsenteret. 

 

1. Valg af dirigent og referent 
Som dirigent blev valgt Preben Stausholm 

Som referent blev valgt Hans Peder Andersen 

 

2. Formandens beretning 
John Sørensen fremlagde beretning for DCU Motion  

(beretningen kan ses på hjemmesiden)  

Beretningen blev godkendt. 

 

Diskussionen i forbindelse med beretningen kom hovedsagelig til at omhandle DCU`s 

ophævelse af samarbejdsaftalen, og måden dette var foregået på. 

Forsamlingen undrede sig over DCU´s fremgangsmåde i forbindelse med ophævelsen af 

samarbejdsaftalen, og især over, at dette var foregået uden nogen form for dialog. Ligedeledes 

undrede man sig over, at det efterfølgende havde været svært at ”komme igennem” til DCU 

og få en dialog. 

Herefter diskuterede man hvordan man kan få DCU i tale. 

Man blev sluttelig enige om at nedsætte et udvalg bestående af 2-3 personer fra hvert område, 

som skal kontakte DCU for at få en dialog i gang.  

Til udvalget blev Bjarne Ravn Uberg fra  Cykling Fyn og Preben Stausholm fra Esbjerg Cykle 

Motion  valgt 

 

Mange i forsamlingen gav på baggrund af beretningen udtryk for at der for tiden ikke er nogen 

dialog med DCU. Der var i forsamlingen enighed om at få et samarbejde i gang med DCU til 

gavn for alle. Ligeledes var der enighed om at DIALOG er vigtig, hvis der skal skabes et godt 

og konstruktivt samarbejde. 

 
3. Områdets vintercup incl. Regnskab 

Der var ikke mødt nogle fra vintercupudvalget, men Søren informerede om at vintercuppen 

gik fint med 246 deltagende par. 

Søren fremlagde regnskabet for vintercupudvalget. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2010 til orientering 
Søren Boysen fremlagde det reviderede regnskab for DCU Motion 

Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Orientering om DCU-Motions hensigter for fremtiden. 

John Sørensen fremlagde DCU Motions hensigter for fremtiden. 

I forbindelse hermed ønsker man i bestyrelsen nogle udvalg nedsat, hvor medlemmer udenfor 

bestyrelsen også kan/skal deltage. 

Udvalgene man ønsker nedsat er følgende: 

• Arrangementsudvalg. 

• Enkeltstartsudvalg 



• Holdløbsudvalg 

• Landsstævneudvalg. 

• Sponsorudvalg. 

Ingen fra forsamlingen meldte sig til nogen af udvalgene. 

Der sendes mail ud til klubberne, hvor man i medlemsskaren forhører sig om nogle vil med i 

nogle af udvalgene. 

 

Bjarne Ravn Uberg fra Cykling Fyn forhørte sig om medlemskortets skæbne. 

John Sørensen fortalte at 1300 -1400 kort er købt i år. 

Ligeledes fortalte John at det havde været ønskeligt hvis kortene havde kunnet bruges i 

forbindelse med et tilmeldingssystem. 

Herudover fortalte John om hvordan medlemskortet kan bruges fremadrettet. 

 

6. Kassereren fremlægger DCU-Motions budget 2012 til orientering. 
Søren Boysen fremlagde budgettet. 

 
7. +yt fra området. 

Intet 

 

8. Motionscykleløbskalenderen for det kommende år 
Søren fremlagde motionskalenderen for 2012. 

 

9. Indkomne forslag til behandling i bestyrelsen 
Intet. 

 

10. Valg: 
Valg af formand for DCU Motion: John Sørensen blev valgt uden modkandidat. 

Da der ikke var indkommet andre forslag til formandsposten senest d. 1. september var John 

eneste kandidat til formandsposten 

 

Valg til bestyrelsen fra området: Arne Simonsen blev valgt. 

 

11. Valg af revisor 
Preben Stausholm blev valgt. 

 

 
12. Eventuelt 

Bent Skov redegjorde for sit arbejdet. 

Tilbuddene fra Bent kan ses på DCU Motions hjemmeside. 

 

 

 

Formand John Sørensen takkede dirigenten og forsamlingen for et godt årsmøde. 

 

Referat: Hans Peder Andersen 

 

 

 

 

 

 

  


