TIL MOTIONSKLUBBER UNDER DANMARKS CYKLE UNION
Kære Formand,
På Danmarks Cykle Unions netop overståede kongres er det vedtaget at indføre en ny
klubstruktur pr. dags dato.
Som en konsekvens af den nye struktur, overgår alle tidligere Motionsklubber, til pr. 19. januar
2015, at være Basisklub, som er en fortsættelse af jeres nuværende medlemskab.
Såfremt klubben ønsker at ændre klubkategori, skal det meddeles administrationen i
Danmarks Cykle Union, senest den 1. marts 2015. Se mere om de forskellige kategorier på
vores hjemmeside.
Kontaktoplysninger:
klubstruktur@dcu-cykling.dk
Herefter vil henvendelsen blive sendt til rette vedkommende.
Herunder følger et overblik over de muligheder der er for jer som Basisklub.
MULIGHEDER OG FORPLIGTELSER ER BL.A.:
•

Klubbens medlemmer kan tegne ”Motionslicens”

•

Råd og vejledning fra DCU administrationen og udviklingsafdeling

•

Adgang til vidensbank (Træningsprogrammer, videoklip, træningsvejledning mm.)

•

Gøre brug af uddannelsesprogram (både DCU og DIF)

•

Mulighed for at leje Danmarks Cykle Unions tidtagningssystem til motionsløb

•

Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU mod betaling

•

Mulighed for at bruge Danmarks Cykle Unions rabataftaler

•

Både klubber med kommercielle navne samt geografiske navne kan være basis klub

•

Hjælp til udarbejdelse af klubbens årlige udviklingsplan

ALLE KLUBMEDLEMMER HAR FLG. MULIGHEDER
•

Mulighed for tilkøb af klippekort med 3 klip som giver adgang til at køre 3
konkurrencecykelløb i klasserne under Sportskategori, når der er tegnet motionslicens
(Landevej: D, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P
MTB: C, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P)

•

Mulighed for deltagelse i Motionsklasse ved konkurrencecykelløb

•

Event rabat ved Danmarks Cykle Unions arrangementer, når der er tegnet motionslicens

•

Handle på Danmarks Cykle Unions webshop

•

Nyhedsbreve fra Danmarks Cykle Union

VÆRDI FOR DIG OG DIN KLUB
Danmarks Cykle Union har udformet en folder med overskriften ”Værdi for dig og din klub”.
Den indeholder klubfordele og medlemsfordele og vil løbende blive opdateret. Vi opfordre
klubben til at følge med på dette link, for at have adgang til altid seneste opdateret version.

ORGANISERING
Der arbejdes for at alle klubber fremover organiseres under vores to distrikter og dermed
tilføres distrikterne en større rolle i forhold til afvikling af cykelløb på alle niveauer. Det er
vigtigt at understrege at der vil blive tilført flere ressourcer, således at de opgaver det vil
kræve at servicere alle vores klubber, naturligvis vil være til stede.
Dette vil fordre at det vedtages at sammenlægge DCU Motion med distriktet i hhv. Øst og
Vest. Dette arbejdes der på i løbet af 2015. En endelig beslutning om sammenlægning vil
tidligst kunne finde sted på Danmarks Cykle Unions midtvejskongres som afholdes den 27.
juni 2015.
ØKONOMI
Kontingentet for basisklubber identiske i hele landet, og det er vedtaget at kontingentet for
2015, er 1.000,- DKK for alle klubber.
Som beskrevet vil sammenlægningen imellem DCU Motion og Distrikterne ske i løbet af året,
hvorfor der kan komme reguleringer i kontingentet for 2016.

For yderligere information omkring klubstrukturen, henviser vi til vores hjemmeside.
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