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Ad punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2 Nyt fra formanden 
Formanden havde skriftligt orientereret bestyrelsen om hans aktiviteter forud for 
bestyrelsesmødet med følgende fokuspunkter: 
 
Deltagelse i DIF ’s-Budgetmøde den 7. -8. oktober i Brøndby orienteres om, at DCU’s 
budget for 2023 er på niveau med 2022 og følger de strategiske spor. Herudover 
temadrøftelse ud fra DIF’s politiske program med fokus på Klima & Bæredygtighed, Børn & 
Unge, Diversitet samt Digitalisering. 
 
Færøerne er nu officiel ”Associated Member” af UCI og UEC - efter accept fra dansk side i 
form af National Olympisk Komité og DCU. Alle officielle dokumenter er underskrevet. 
Færøerne er repræsenteret af formand Karí Davidsen fra Sersambandið fyri Súkkling og 
Triathlon. DCU er ”Affilated Member” af UCI og UEC. 
 
Deltagelsen i Distrikt Sjælland formandsmøde den 26. oktober 2022 var en god oplevelse. 
Et velstruktureret møde med nærmest rekorddeltagelse. Flot repræsentation i alle 
discipliner. Mødet afviklet i disciplinerne og god opbakning til distriktsbestyrelsen. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til formandens orientering. 
 
Ad punkt 3 Nyt fra bestyrelsen 
PL havde orienteret skriftligt om sine aktiviteter for DCU forud for mødet. 
 
PL orienterede om Nordic Cycling samarbejde, som består af 8 nationer, hvor bl.a. 
formanden for Landevejsudvalget deltager. Der er opstået en ide i Landevejsudvalget om at 
etablere en skandinavisk cup for kvinder i Norge, Sverige og Danmark. PL synes, at 
processen har været uskarp på detaljerne, hvor der er mange uafklarede spørgsmål til bl.a. 
samlet økonomi og fordelingen af udgifter mellem de tre lande. Formanden for 
landevejscykling i Danmark har være til Teams møder med repræsentanter for norsk og 
svensk side. Efterfølgende er ideen om skandinavisk cup drøftet internt i DCU. Der er et 
ønske om at blive mere klar på, om Danmark reelt har interesse i cuppen. Bl.a. skal 
kvindelandstræneren inddrages i beslutningen om dansk deltagelse. Der er lagt op til møde 
i starten af december, men han ser det ikke, at cuppen bliver en direkte realitet i 2023 
men nærmere i 2024. Der er aftalt, at landene i mellem forsøger at skabe bedre 
koordinering af terminerne for kvinde/U19p. Der var ikke yderligere bemærkninger til 
orientering. 
 
Ad punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb 
MEP orienterede om sikkehedskonsulent David Rasmussen og hans arbejde med at få 
rekrutteret flere TO’ere hos de Sjællandske klubber. Der er i samarbejde med DIF sendt 
spørgeskema ud til alle TO-uddannede, hvor der har været en høj svarprocent. Svarene 



 

herfra bruges af DIF til den videre dialog med myndigheder og politikere via DIF’s formand 
og direktør.  
 
Der er blevet afviklet TO-kursus den 18.-19. november i Idrættens Hus med 20 deltagere, 
hvor hovedparten var fra BMW Race-Marshalls. 
David Rasmussen har desuden i samarbejde med Vejdirektoratet og Danmarks Radio P4 
aftalt, at der informeres om afvikling af cykelløb rundt om i Danmark i Trafikinfo. 
Derudover vil interaktive kort være tilgængelige på vores hjemmeside med en ny fane: 
Trafikinfo. Udover arrangører, klubber og DCU, bliver det et godt redskab for 
Vejdirektoratet, der får mange henvendelser fra beboere og trafikanter ved afspærringer i 
de berørte byer. 
 
Bestyrelsen drøftede TO’ere og udfordringerne med at tiltrække nye samt den stigende 
udgift for klubberne ved afvikling af løb pga. krav om højere betaling fra TO’ere. Det er en 
generel udfordring. Der bliver samarbejdet med DIF omkring det, men processen er lang og 
tidskrævende. DCU bør overveje at finde andre løsninger. En mulighed kan være at bruge 
de TO-uddannede Marshalls i et tæt samarbejde. 
 
UGA orienterede om hans deltagelse ved Distrikt Sjællands Efterårsmøde, hvor der var 
efterspørgsel til, hvad der kræves af en flagpost. Derfor bliver der udarbejdet små korte 
videoer, i samarbejde med Nakskov Cykleklub, der viser, hvad en flagpost har af opgaver.  
 
HJJ ser DIF og DGI som de stærke organisationer, der kan presse på en ændring af 
bekendtgørelsen. Allerede i 2018 påpegede bl.a. DCU og DIF de kommende udfordringer 
med de ændringer, som blev indført. Et anden forhold er f.eks., at en politibetjent, der ikke 
er i tjeneste eller er gået på pension, ikke må påtage sig hvervet som TO’er. Det er helt 
uforståeligt, da de både har kompetencerne og tilkendegiver lysten. 
 
Ad punkt 5 PNDKR og BOTN 
Formanden startede med at byde velkommen til Jesper Tikiøb. JT fortalte kort om, hvad 
han har med af erfaringer, og han ser frem til et godt samarbejde.  
 
Der har været opfølgningsmøde med Norge vedr. Tour of Scandinavian. Der er blevet aftalt 
en forenkling af samarbejdet og afklaring af økonomien. Inden udgangen af december vil 
der være en afklaring på, om der skal afvikles løb i Danmark til næste år. JT mener, at der 
skal være fokus på kvindeløb, og at samarbejdet bør fortsætte. MEP orienterede om, at det 
afhænger af økonomien, da 2022 gav et underskud, som blev dækket af nordmændene. Vi 
skal finde en model, hvor vi er sikker på, at det ikke sker igen i 2023. MEP og JT mødes 
igen med Norge den 16. december. PL gjorde opmærksom på, at vi også har et 
sponsorhensyn, der skal tages i forbindelse med samarbejdet med Norge. Sponsorerne kan 
kun ”findes” en gang. På samme måde vil start- og målbyer ikke være tilgængelige for 
PostNord Danmark Rundt. 
 
JK bakkede op, at vi bliver nødt til at forsætte, da det er et af de største kvindeløb i 
verden. HJJ mener, at det er en bevidstgørelse af kvindecykling, og at vi skal strække os 
langt for at få det til at lykkes. Dog uden at få underskud for afholdelse af løbet.  



 

 
PostNord Danmark Rundt for 2023 er på plads med start- og målbyer, som afsløres i 
starten af 2023. Der er desværre et sammenfald med Artic Race, men JT vurderer ikke, at 
det vil påvirke hvilke hold vi får med i 2023. 
 
Gran Fondo Finalen skal afvikles i 2024 i Aalborg. JT har møde med eksterne 
samarbejdspartnere for at sætte rammerne for løbet. 
 
JT deltog i VM-Bane i Paris, og han mener, at vi sagtens kan matche settingen for 
afviklingen i Danmark. Men der ligger et stort arbejde forud for afviklingen.  
 
Med hensyn til DM-ugen, har MEP fået aftalen på plads med DIF, og der har været afholdt 
evalueringsmøder med Aalborg. Jens Kasler er projektleder på DM-ugen.  
 
Afslutningsvis gav JT sit syn på etablering af et eventteam, der på forsvarlig vis kan nå i 
mål med de events, der sættes i gang. Events skal på sigt give en økonomi, der kan 
understøtte det arbejde, der er i DCU. Der skal være en balance mellem UCI-løb og danske 
klubbers løb. 
 
JT vil arbejde for en langsigtet plan for løb, som vi er ansvarlige for – helt frem til 2028, så 
det giver overblik og mere arbejdsro. De næste tre år frem vil JT skabe ro og struktur. Der 
skal være et realistisk fokus på events, da der er begrænsede ressourcer i DCU. 
 
MEP oplyser også, at der vil blive mere fokus på de events, DCU står for; Demin Cup, 
Ladies Cup og Uno-X og danske mesterskaber for at se, hvordan vi kan gøre dem bedre.  
 
Ad punkt 6 Nyt fra administrationen 
MEP havde fremsendt skriftlig orientering forud for mødet. Han gav en kort fortælling om 
den nye struktur i organisationen. Desuden fremhævede han udviklingen omkring 
Kongelundsprojektet i Aarhus og mulighed for at få bygget en indendørs bane på området. 
Efter møde med bl.a. byens borgmester og højt placerede embedsfolk i Aarhus kommune 
om banens fremtid, er der positiv tilkendegivelse, og som gør, at tingene nu ser lysere ud. 
 
UGA orienterede om sit arbejde med at opbygge samarbejde med vores sponsorer efter 
Lars Moss’ stop. Desuden kunne han fortælle, at arbejdet med Loyalitetsprogrammet er en 
realitet, efter DIF har bevilliget kr. 700.000 til projektet. 
 
HB havde en opfordring til, om vi kan få klubberne til at bruge #gåtilcykling ved opslag på 
sociale kanaler. Hun følger selv Horsens Amatør Cykelklub, der ligger mange opslag op om 
børnecykling. Det er vigtigt at vise, hvor sjovt og hyggeligt det er at gå til cykling som barn. 
UGA oplyste, at der gøres et stort arbejde med at få klubberne til at benytte hashtagget. 
MMT forslår, at det tilføjes i SOME-guiden, hvor UGA straks opdaterer guiden. 
 
JK ser også store muligheder for at rekruttere børneryttere ved vores egen events som 
PostNord Danmark Rundt. Dertil mener han, at der skal ske en forenkling på hjemmesiden, 
så det bliver meget nemmere at starte som ryttere. Lige nu er der for mange klik. 



 

 
Ad punkt 7 Økonomi 
MEP og PL uddybede kort den skriftlige orientering om økonomien. Der er en forventning til 
resultatet for 2022 på et samlet overskud på minimum 1,2 mio. kr. Udgifterne er steget 
voldsomt, men på grund af besparelser forskellige steder og et overskud fra Tour de 
Storebælt, ser vi ud til at nå det budgetterede overskud.  
 
De nye chip er blevet taget godt imod hos rytterne, og salget er steget kraftigt. Der er 
derfor indkøbt flere chips til webshoppen, der giver en ekstra udgift på kr. 200.000 for 
2022. Udgiften bliver udlignet af en tilsvarende indtægt på chips. Indtægten kommer dog 
forskudt og noget af den først i 2023. 
 
JA spørger ind til samarbejdet med IKC, hvor MEP meddeler, at der stadig er udfordringer, 
men han er positiv, da de nu er oppe på fuldt mandskab igen. 
 
PL orienterer om, at der er taget hånd om påtegningen fra ekstern revision med hensyn til 
udbetaling af acontobeløb til trænerne, hvor der er fare for svig. Alle trænerne har derfor 
fået udstedt kreditkort. 
 
Bestyrelsen godkender udkast til budget 2023 før endelig godkendelse i december. 
 
Bestyrelsen vedtog indstillingen om, at priser og licenser 2023 fastholdes på samme niveau 
som i 2022. Fra 2024 er udgangspunktet, at der vil ske en regulering på priserne med 10%. 
Reguleringen skal ses i sammenhæng med, at der ikke er sket prisregulering i minimum 4 
år, og at det generelle prisniveau er steget kraftigt i 2022. Dog fastholdes prisniveauet for 
B&U-licenser med henblik på fortsat af få flere børn ind i sporten.  
 
Der blev desuden besluttet at se på muligheden for at fjerne licensprisen til og med U15. 
Dette skal dog afklares med de to distrikter først og besluttes på december-mødet. 
 
Alle prøveordninger fortsættes, indtil arbejdet omkring ny licens- og medlemsstruktur er 
færdiggjort, og repræsentantskabet har truffet beslutning herom. Dog skal der ses på, om 
prøveordningen for MTB skal fortsætte, eller om der skal betales fuld licenspris på lige fod 
med andre discipliner. MEP diskuterer dette med MTB-udvalget og indstiller til beslutning 
på december-mødet. 

 
Ad punkt 8 Indkommende sager 
HJJ orienterede om et DIF-netværk om klima og bæredygtighed. MW meldte sin interesse 
og blev valgt som deltager.  
 
MW fremlagde et forslag fra baneudvalget, der spørger, om det er muligt, at man som 
bestyrelsesmedlem og kontaktperson for et udvalg, kan sidde som formand for det 
pågældende udvalg?  
 
JK oplyste, at man er kontaktperson for et udvalg som bestyrelsesmedlem. Man kan 
ikke være den udførende part for et udvalg og samtidig varetage post som 



 

bestyrelsesmedlem. Der vil også være fare for, at det skader rummelighed overfor 
andre discipliner. PL tilføjede, at man som kontaktperson i bestyrelsen ikke har 
stemmeret i udvalget. Bestyrelsen er imod forslaget, og vil derfor ikke bringe det videre 
til afstemning ved DCU’s kongres. 
 
Der forelå forslag fra Landevejsudvalget vedrørende mindre ændringer i gearinger i 
B&U-klasserne på landevej, som skal være gældende fra sæson 2023. Bestyrelsen 
besluttede efter kort behandling forslaget som vedtaget. PL gør opmærksom på, at de 
nye gearændringer også sendes til Nordic Cycling, da der er mange nordiske ryttere, 
der deltager i danske løb. 
 
Ad punkt 9 Opfølgning på udvalgsmøde den 19. november 
HHJ ønskede at høre bestyrelsen om deres udbytte på udvalgsmødet den 
foregående dag. Han oplevede selv, at mødet var energifyldt, og han ser gerne, 
at udvalgsmødet fortsætter næste år i sin nye form, hvor også landstrænerne 
deltager. 
 
MTT har et ønske om, at landstrænerne kom mere på banen og deltog på hele 
udvalgsmødet, så man også fik hørt deres syn på de tilbagemeldinger, der kom 
fra udvalgene. MEP tilkendegav, at man til næste år får indkaldt alle trænerne i 
god tid. Hvorvidt trænerne bør deltage hele dagen, er op til dagsorden for 
mødet, da det skal give mening for alle, at de er med. MEP så desuden en 
mulighed for ændring i afviklingen, hvor han ser en dagsorden med en 
teamdrøftelse frem for nuværende form med udvalgsorientering.  
 
PC synes, det var en fin dag, men synes, vi skal kigge ind i, hvor vi har drift, og 
hvor vi har udvikling. Der er hverken tid eller plads i distrikterne og i udvalgene 
til at udvikle.  
 
MW tilkendegav sin glæde over at høre, at landstrænerne var meget aktive med 
support til udvalgene og deltager løbende på udvalgsmøderne. Men der er 
stadig usikkerhed fra udvalgsmedlemmer om, hvad der kræves af dem. Så vi 
skal sætte rammerne for, hvad der forventes af udvalgene, og det man går ind i 
som medlem.  
 
PL var glad for den åbne dialog, og hvor der var plads til at sparring og dialog 
med udvalgene, som netop et fysisk møde giver mulighed frem for en længere 
mailkorrespondance. Han knyttede også en kommentar til MW’s bekymring for 
udvalgsmedlemmerne. Som frivillig kommer man med forskellige 
forudsætninger, hvor der er fokus på drift frem for udvikling. En strategi kan 
godt virke som en voldsom opgave for nogle. 
 
UGA havde et ønske om, at hvert udvalg deltog med alle medlemmer, så de 
gode budskaber bliver hørt vedr. vores kommunikationsstrategi, og hvordan vi 
kan understøtte udvalgene. 
 



 

JA mener, at mødekonceptet skal spidse til, så der kan være længere drøftelser 
af de enkelte udvalgs udfordringer. Der var ikke lagt op til en dybere drøftelse i 
gårsdagens møde, da der var aftalt afrapportering fra udvalgene.  
 
Ad punkt 10 Lovforslag til kongres 
På sidste bestyrelsesmøde blev en lille arbejdsgruppe nedsat bestående af HJJ, HB og 
JA, som er fremkommet med to forslag til mødet i dag. 
 
Det første forslag er fra sidste kongres, hvor enkeltpersoner skal kunne fremsætte 
forslag til kongressen med den baggrund, at det kunne skabe mere demokrati og 
transparens, som ikke blev stemt igennem på kongressen. Gruppen har arbejdet videre 
på forslaget, hvor der bliver åbnet op for at repræsentantskabsmedlemmer kan stille 
forslag til afstemning på kongressen uden om distriktsbestyrelse, bestyrelsen eller 
DCU’s udvalg. Forslaget skal fremsætte af mindst 5 repræsentantskabsmedlemmer. 
 
Det andet forslag er valg af kandidater til bestyrelse og udvalg. HJJ orienterede 
bestyrelsen om, at arbejdsgruppen havde skævet til andre specialforbund, DIF og UCI 
for frister. Arbejdsgruppen ligger op til transparens og åbenhed i forbindelse med valg 
til kongres og kandidatur. Der er udarbejdet en tidslinje for hele forløbet. 
 
Arbejdsgruppen vil bruge hjemmesiden, hvor der formidles om valgprocessen forud for 
kongressen. JA gav en uddybende orientering om forslaget med processtart er den 30. 
november, hvor man senest skal tilkendegive sit kandidatur. Herefter udarbejdes en 
kandidatliste. Den 30. januar sendes kandidatoversigten ud, hvor det ikke længere vil 
være muligt at tilkendegive sit kandidatur. Dog vil det være muligt at stille op efter den 
30. januar, hvis der mangler kandidater på en post. 
 
HJJ understreger, at de to forslag skal drøftes af vores advokat/dirigent til kongressen 
for at sikre den rigtige juridiske tekst inden fremsættelse. 
 
Ad punkt 11 Licens og medlemsstruktur 
Punkterne 11 behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad punkt 12 Bestyrelsesmøder 2023 samt årshjul 
Punkterne 12 behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad punkt 13 Kommunikation fra mødet 
Udsendes særskilt efter bestyrelsesmødet. 
 
Punkt 14 Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger til punktet. 


