
Referat af bestyrelsesmøde Jysk/Fynsk distrikt 
9. januar 2007. 
 
Dagsorden: 
1: Gensidig orientering 
  
2: Nyt fra DCU 
  
3: Dommervogn 
  
4: Henvendelse fra Vejle vedr. Service I juniorklassen 
  
5: Kongres 
  
6: Ansvarsområder bestyrelsen (forslag: uændret I forhold til 2006) 
  
7: Mødekalender (forslag nedenfor) 
  
8: Evt 
 
Tilstede: Niels Sørensen, Torben Kristensen, Morten Breiner, Henning 
Sørensen, Poul Erik Hansen (DCU) 
Afbud: Ib Johansen, Kurt Markussen, Alex Pedersen (dcu), Poul Sand (dcu)- 
 
1:  
Niels : Ib Johansen har pga. Sygdom I familien meldt afbud til mødet. Ib vil 
være på “orlov” de næste måneder fra bestyrelsesarbejdet. Niels Sørensen 
varetager sekretæropgaver I perioden. 
Hendvendelse fra Tønder motionscykling vedr. Udstedelse af licenser. Niels 
Sørensen afholder møde med de to klubber I Tønder. 
Den grønne adressebog laves på samme vis som tidligere. Der udsendes info 
til klubber I løbet af januar. 
Sportslig udvalg forventes der afklaring på medio januar. 
Torben:  Tornado cuppen er fastlagt. Datoer er kommet på terminsplanen. 
Reglement kommer på hjemmeside. 
Morten:  Spar bank vest er ikke sponsor på september cuppen I 2007. Der 
søges alternative muligheder. Der var enighed om at cuppen køres under alle 
omstændigheder. 
 
2: 
Poul Erik Hansen orienterede om arbejdet I DCU. Henvisning rettes til 
seneste referat fra DCU`s bestyrelsesmøde- 
 
3: 
Der arbejdes fortsat med en løsning. Der ventes på tilbud om leasing aftale af 
bil hvorpå der bygges kasse til dommerteam. Herudover indhentes tilbud på 
mindre vogn som kan spændes efter kassevognen og bruges til speaker. 
Torben udsender oplæg til bestyrelsen inden næste møde. 
 
 



4: 
Bestyrelsen kunne umiddelbart se flere forhindringer I forbindelse med 
indførelse af service I juniorklassen. Niels Sørensen arbejder videre med 
oplægget sammen med sportsligt udvalg og kommissærer og vender herefter 
tilbage til bestyrelsen. 
 
5: 
Praktiske forhold omkring kongressen blev gennemgået. 
 
6: 
Bestyrelsens arbejdsopgaver forbliver som I 2006. Der henvises til 
beskrivelse I den grønne bog. 
 
7: 
Mødekalender for første halvår 2007 blev vedtaget med følgende datoer: 
 
Tirsdag den 30. januar 
  
Tirsdag den 20. februar 
  
Lørdag den 3. marts (møde med udvalg mv.) 
  
Onsdag den 18. april 
 
Torsdag den 24. maj 
 
Tirsdag den 19. juni 
 
Hermed kan alle klubber nu også se hvornår bestyrelsen afholder møder 
såfremt man ønsker emner taget op af bestyrelsen. 
 
8: 
Referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres fremover på distriktets 
hjemmeside. 
 
Referent: Niels Sørensen 
 
 
 
 


