
Referat årsmøde Distrikt Jylland-Fyn søndag den 27. februar 2022 
 
 
1.Velkomst og valg af dirigent + stemmetællere: 
Palle Larsen valgt som dirigent 
Martin Elleberg Petersen og Morten Andersson valgt som stemmetællere 
 
2. Bestyrelsens beretning (herunder også eventuelt) 
Willy Frederiksen: 
Supplerede den skriftlige beretning med mundtlige kommentarer. 
Link til den skriftlige beretning: Microsoft Word - Årsmøde 2022 (sportstiming.dk) 
Takkede for rigtig godt samarbejde med den sjællandske distriktsbestyrelse. 
Termin 2022: Vi mangler stadig tilbagemeldinger fra klubberne, meld gerne tilbage hurtigst muligt. 
 
Afholdelse af landevejsløb: 
WF lyttede sig til på det sjællandske årsmøde, at klubberne i øst har samme problematikker omkring 
afholdelse af landevejsløb (dyrt med sikkerhedsforanstaltninger, præmiepenge osv.). 
Det skal der, i samarbejde med DCU’s bestyrelse og SJ distriktet, tages hånd om nu, for ellers har vi i værste 
fald ikke landevejscykling om nogle år. 
 
BU rekruttering: 
Der nedsættes en gruppe med klubpersoner fra nord, syd, øst og vest i distriktet, som skal arbejde på 
distriktets BU rekrutteringsprojekt.  
Der afsættes midler til BU rekruttering. 
 
Dommervogn: 
Udfordring med vores dommervogne og de nye miljøzoner i de større byer. 
Det skal der findes en løsning på, enten partikelfilter eller ny bil. 
 
Debat om beretningen: 
Esbjerg: Hvad skal være anderledes med et nyt rekrutteringsudvalg for BU cykling ift. det nuværende BU 
udvalg. Kan man forestille sig, at DCU’s breddekonsulenter kan komme indover, så BU arbejde også bliver 
bredt ud i klubber, der i dag ikke har børn og unge. 
 
Holstebro: En ting er at lave aktiviteter, men hvad er vores målsætning for BU i fremtiden, vi mangler en 
overordnet strategi fra DCU’s side. 
 
Cykling Odense: Savner noget konkret, det er fint at sætte aktiviteter i gang, men hvis ikke vi har klubber til 
at følge op. Børn skal kunne køre cykelløb i deres nærmiljø, f.eks. på Fyn er der kun Odense og Middelfart, 
der har BU cykling.   
Hvis børn har langt til en cykelklub, kommer de ikke ud og køre cykelløb. 
 
Henrik Dann, Repræsentantskab: Positivt, at der sættes fokus på BU. Savner konkrete tiltag og overordnet 
strategi.  
Forstår ikke, hvorfor man vil fjerne de tværgående udvalg. Bekymret for, at når tingene samles under et 
fagudvalg vil tingene drukne i de øvrige udvalgsopgaver. 
Medlemstilgang: Eftersøger reklame for de nye masterklasser, så vi får tilgang også til masterklasserne. 
Hvem har ansvaret for den markedsføring af vores sport. 
 
Kolding: Vi har BU som første prioritet, og savner, at der bliver snakket mere konkret om børn og unge. 
Er klar til at gøre noget for børn og unge – vi skal bare lave noget nu, så vi får gang i flere børn, så må vi se 
at få det struktureret. 
 
Henrik Jess Jensen, DCU formand og Martin Elleberg, DCU direktør: 
Informerede om DCU’s BU spor, hvor DCU’s breddekonsulenter har lavet evaluering på BørneTouren. 

https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/9773/DCU-JF_Formandens_Beretning_2022.pdf


Rapporten og DCU’s strategispor vil blive sendt med ud til klubberne med årsmøde referatet. 
Der er stor efterspørgsel på at afholde BørneTour løb, og der er afsat midler til det. 
Den distriktsgruppe, som nedsættes til BU arbejde, kan trække på breddekonsulenterne (Johnny fra Kolding 
oplyser, at de allerede har en god dialog og samarbejde med konsulenterne). 
 
Vigtigt, at klubberne også får uddannet BU trænere, så der er folk i klubberne til at tage imod nye BU 
ryttere. 
 
Henrik Jess: Vedr. markedsføring af nye masterklasser, så kan DCU’s kommunikationschef hjælpe. 
 
Henrik Dann, Repræsentantskabet: Ansvaret omkring markedsføring af nye tiltag bør også være i 
bestyrelsen. 
 
Henrik Jess: Den type driftsopgaver uddelegerer vi til administrationen. 
 
Silkeborg: Laver forsøg med styrke inddelte klasser, men mangler trænere, der vil tage uddannelsen. 
Ros til breddekonsulenternes arbejde. 
 
Solveig Uhre, Pige-Kvindeudvalg: Efterlyser større samarbejde om BU mellem distrikterne. Der er allerede 
nye tiltag i gang på Sjælland. 
 
CK Aarhus: Har børn og unge, og talenter, der kører sig i top 10 i alle discipliner. Laver camps og andre tiltag 
for BU. Lytter sig til, at der bliver sagt det samme og samme igen, men der sker ikke rigtig noget. 
Der er under en halv promille af de danske børn, der har licens. Vi skal kigge på, hvilke barrierer, der er for 
at komme til at køre cykelløb, og fjerne disse barrierer. 
CK Aarhus går ind for at fjerne licensen, så hvis man melder sig ind i en cykelklub, kan man komme til at 
køre cykelløb allerede ugen efter. 
Det skal også gøres nemmere at afholde cykelløb, hvorfor skal der f.eks. laves lange ruter. 
Lad os få enhedslicens, så det kommer via klubmedlemskabet. 
 
Thy CR: Der er store klubber, som har mulighed for at lave BU arbejde, og så er der nogle små klubber, som 
ikke altid har muligheden for det. 
Thy har brugt midler på at købe mange lånecykler, da det er step 1 for at få børn ud på landevejen. 
BørneTouren kommer som en kærkommen mulighed for os – vi får sandsynligvis aldrig TdF til DK igen. 
DCU’s breddekonsulenter skal være gode gode til at hjælpe klubberne efter et BørneTour løb, da deres 
hjælp også skal gå p, hvad skal der ske i fremtiden. 
 
Holstebro: Mega fedt med Tour de France delen, men det er arbejdet efter, der er vigtigt, for at beholde 
børn-unge i sporten.  
Master: Oplever stor tilgang af masterryttere – de har rekrutteret fra de omkringliggende motionsklubber 
ved bl.a. at slå på hyggen, som der også er ifm. træningen. De fleste er endt med at tegne licens. 
 
Pelle Clemmensen, Distriktsbestyrelsen: Ulrich Gorm (DCU kommunikationschef) vil meget gerne hjælpe 
med markedsføring af løb osv. – send en kort info til Ulrich, så laver han. 
Pelle vil gerne inviteres med til møderne på Sjælland omkring BU rekruttering, som repræsentant fra DCU’s 
bestyrelse. 
Lad os lave forskellige pilot BU projekter, og evaluer på det efterfølgende. 
 
Kolding: Lad os komme i gang, og så tilpasser vi hen ad vejen. 
 
Morten Breiner, distriktsbestyrelse: Man kan allerede køre cykelløb med det samme på f.eks. klippekort. 
Ja, det vil være rart, at alle har en licens. 
 
 
 
 



Aalborg MTB: Det boomer med børn i MTB, og vi må nogle gange sige nej.  
Foreningen MTB talent Danmark er oprettet, hvor formålet er at få U19 og U23 ryttere noget mere til 
udlandet. MTB klubberne har selv betalt. Opfordrer til, at DCU støtter op omkring det, og sørger for, at de 
unge kommer med ud. 
Hvad er DCU’s holdning, at den forening er blevet dannet? 
Vi skal huske også at kigge på, hvor der er et boom, f.eks. MTB, og ikke kun tale landevej. 
 
Ikast BMX: Vi har talt om de barrierer så mange gange, lad os nu få dem nedbrudt, og giv alle 
klubmedlemmer en licens. 
Hvorfor må rytterne ikke have deres egne sponsorer på trøjerne, få afskaffet fælles klubtøj. 
 
Cykling Odense: Kan følge, at licensen er en udfordring, men mener ikke, at det er licensen, der afgør om et 
barn vil gå til cykling.  
Det afgørende er, at der er trænere og hjælpere til at tage sig af dem, og at vi får dem niveauinddelt i 
stedet for aldersinddelt. Det gør det sjovere at køre cykelløb. 
 
Jesper Svenningsen, DCU E-Cykling udvalg: Udfordringen er ikke, hvad en licens koster, men hvilke 
produkter, der følger med i licensen. 
I e-cykling har de f.eks. haft licens til 0 kr., og ingen tegnede licens. Nu koster licensen 150 kr., og der bliver 
udbrudt DM og en cup, og nu har en del tegnet licens, fordi produktet er godt, så produktet er afgørende. 
 
Henrik Jess:  
Afklaring til Aalborg MTB om, hvornår man kan udtages til f.eks. MTB landsholdet, og hvornår DCU dækker 
økonomisk ift. udtagelser. 
Der er BMX kurser på kalenderen / Svar fra Jackie, Ikast MTB: Det nytter ikke, hvis der kun er en dato at 
vælge. I øvrigt også dumt, at årsmødet ligger på fastelavnssøndag. 
 
Hedensted: BU løb bør arrangeres på lukkede ruter. 
 
Randers: Ny arrangør/sikkerhedsmanual fra DCU – synes det er en god idé. 
Vil opfordre DCU til at sørge for, vi får mere ensartede politiansøgninger og skilteplaner samt til at hente 
tilbud hjem på ens priser på TO’ere og racemarshalls. 
 
Vejle: Hvor lang tid skal genopretningsfonden køre? 
 
Henrik Jess: Redegjorde for genopretningsfonden, og niveauet for egenkapitalen. 
Egenkapitalen er ved at være der, men vi drøfter ansættelse af to sikkerhedskoordinatorer, og indbetaling 
til fonden kan evt. fremadrettet komme til at finansiere disse ansættelser. 
 
Pelle Clemmensen, distriktsbestyrelsen: Der er kommet rigtig mange gode ting frem i denne debat, og vi 
har noteret det hele. Rart, at der er kommet en tryghed på vores distriktsmøder, så folk tør smide ting på 
bordet. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Udvalgenes beretninger 
B&U – ingen beretning fremsendt 
Kommissær – ingen beretning fremsendt 
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab 2021 og budget 2022 
Morten Breiner fremlagde regnskab til godkendelse og budget 2022 til orientering. 
Link til regnskabet: 1633_001.pdf (sportstiming.dk) 
 
Esbjerg: Har læst i et referat fra Distrikt Sjælland, at de drøfter lønnet sikkerhedskoordinator, og at JF ikke 
er villig til at være med til at løfte økonomisk, er det korrekt? 
Dommervognen er dyr, kan vi gøre det billigere? 

https://www.sportstiming.dk/files/1633_001.pdf


Willy/Breiner: 
Vi skal se en jobbeskrivelse og finansiering på en sikkerhedskoordinator, og tager stilling derefter. 
I dommervogn udgiften ligger også indkøb af nyt tidtagningsudstyr til MTB på 162.500 kr. (kan også bruges 
til andre discipliner, men det bruges hovedsageligt til engangschip, som kun bruges i MTB). 
 
Cykling Odense: Hvordan kan kun to fuldtids sikkerhedskoordinatorer passer alle cykelløb? 
 
Hedensted: Hvis der ansattes fuldtids sikkerhedskoordinatorer, bliver det så nemmere for klubberne eller 
mere bøvlet at holde cykelløb? 
 
Willy: Som nævnt skal vi først se jobbeskrivelsen og økonomien i ansættelse af sikkerhedskoordinatorer før 
vi beslutter noget. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Behandling af lovforslag til DCU`s kongres 
Palle Larsen gennemgik arbejdet i strukturgruppen. 
 
Gennemgang af lovforslag: 
Henrik Dann, Repræsentantskabet: Når de tværgående udvalg slettes, hvordan vil I så håndtere master, BU 
og pige-kvinde fremover.  
 
Palle Larsen og Pelle Clemmensen fra strukturgruppen:  
Redegjorde for baggrunden for at nedlægge tværudvalgene. 
 
Cykling Odense: Hvorfor nedlægge udvalg, erfaringen siger, at vi så mister ledere.  
Cykling Odense gør selv meget for at få flere piger-kvinder til at cykle uden brug af udvalg. 
 
Bo Belhage, Repræsentantskabet: Efterspørger holdningen til lovforslagene blandt de tilstedeværende jysk-
fynske repræsentantskabsmedlemmer, og ikke kun den fælles holdning. Det kunne være rart, at vide, hvad 
hver enkelt repræsentant mener om lovforslagene, så folk ved, hvad de stemmer. 
 
Willy, Distriktsbestyrelsen: Bo Belhage skal ikke kalde vores repræsentantskab for marionetter, det er en 
flok mennesker med selvstændige meninger. 
 
Anders Bystrup, Distriktsbestyrelsen: Opfattede ikke Bo Belhages kommentar sådan, men blot, at han 
ønsker at de enkelte repræsentantskabsmedlemmer, kommer med deres holdning til de forskellige 
lovforslag. 
 
Lotte Schmidt, distriktsbestyrelsen: Udtrykte bekymring over, at man nedlægger Pige-Kvinde, BU og Master 
udviklingsudvalgene på landevejsdelen, da det er her vi mister medlemmer i øjeblikket. 
Det er rigtigt, at især BU og Master udvalgene mest har beskæftiget sig med landevej, og ikke helt har 
fungeret som de tværgående udvalg, der var lagt op til, men Pige-Kvinde udvalget har lavet en kæmpe stor 
indsats på tværs af discipliner. 
 
CK Aarhus: Synes oplægget stiller flere spørgsmål end giver. 
Hvordan får vi flere medlemmer ud af det her? 
 
Jens Panum, DCU bestyrelse: Kan godt støtte, det Lotte siger, men kan også kigge på de sidste 4 år, og de 
tværfaglige udvalg har haft meget svært ved at dække alle discipliner. 
Den fremlagte lovændring fortjener en behandling mere. 
 
Morten Breiner, distriktsbestyrelse: Bekymret for, at vi mister for mange ledere på den korte bane, når 
deres udvalg nedlægges. 
 
 



Holstebro: At nedlægge et udvalg betyder ikke nødvendigvis, at der ikke skal arbejdes med BU, bredde, 
pige-kvinde og master. Det er ikke bare sort-hvidt. 
 
Silkeborg: Det betyder, at der kan arbejdes mere agilt, og man kan hurtigere oprettes et ad hoc udvalg. 
 
 
Kell Schousbøll, DCU Breddeudvalg: Om der er udvalg på tværs eller ej, så er det bare vigtigt, at der bliver 
gjort noget. 
 
Asbjørn, Landevejsudvalget: Er fortaler for den struktur, vi har nu med de tværgående udvalg, men kan 
også se nu, at f.eks. breddeudvalg som tværgående udvalg har haft det svært. 
Ad hoc udvalg er et projektudvalg = konkret projekt, men nogle ting har brug for et fast driftsudvalg, f.eks. 
camps, samlinger o.lign. 
 
Pelle Clemmensen, strukturudvalg: Det vil være op til fagudvalgene at oprette ad hoc udvalg for en 
tidsbegrænset periode. 
 
Esbjerg: Er positivt indstillet for ny struktur. 
Synes ikke, der har været lavet pige-kvinde tiltag de sidste 2 år. 
 
Jens Panum, DCU bestyrelse: Fornemmer, at vi mangler alternativet til f.eks. et breddeudvalg. 
 
Kolding: Synes, det er kompliceret – 12 mennesker har lavet et stort stykke arbejde med strukturarbejdet 
og oplægget med lovforslagene, og det har været muligt at sende tilbagemeldinger, men ingen har sendt 
noget tilbage. 
Måske skal vi bare godkende det, og så se, hvad der sker om 1 år. 
 
Henrik Dann, Repræsentantskabet: Det er muligt at udtrykke sin holdning. 
Synes, det er en god idé, at repræsentantskabet kan indstille lovforslag. 
 
Bo Belhage, repræsentantskabet: Synes, at Henrik Jess på det sjællandske årsmøde kom med en godt 
indlæg omkring punktet med at repræsentantskabsmedlemmer kan indstille lovforslag. 
 
Pelle Clemmensen, strukturudvalget: Er i tvivl om repræsentantskabet skal kunne indstille lovforslag. 
 
Henrik Jess: Synes 5 personer er for lidt, vi skal tænke os rigtig godt om inden vi vedtager dette.  
Der bliver mulighed for at drøfte det lørdagen før kongressen. 
 
Bo Belhage, Repræsentantskabet: Vores repræsentantskab er vores øverste myndighed, virker mærkeligt, 
hvis de ikke har mulighed for at kunne indstille lovforslag. 
 
Jesper Svenningsen, DCU E-Cykling udvalg: Hvorfor kan repræsentantskabet ikke blot gå til deres distrikt 
med deres forslag, og så bliver forslaget stillet. 
 
Vejen BC: Spørgsmål til distrikt Sjælland, det hænger ikke sammen, at repræsentantskabet skal godkende 
forretningsordenen og code-of-conduct. Hvad er bevæggrunden for forslaget? 
 
Morten Andersson: Hænger sammen med de øvrige forslag om, at repræsentantskabet skal være mere 
arbejdende. 
Det er ikke fremstillet af distriktsbestyrelsen, men af repræsentanter fra Sjælland, og distriktet har sendt 
det videre af respekt for deres arbejde med det. 
 
Holstebro: Vil til enhver tid fremme åbenhed, og synes, det er en god idé, da det generelt giver mere 
åbenhed, men handler det her om mistillid eller ej? Hvis man udelukkende ønsker det pga. mistillid, bliver 
det ikke konstruktivt.  
 



Bo Belhage, repræsentantskabet: Som jeg læser det, så skal man sikre gennemsigtighed overfor 
repræsentantskabet. 
Forretningsorden er ikke konstituering, men noget helt andet, her er bl.a. også code-of-conduct. 
 
Palle Larsen, DCU bestyrelse: Forretningsorden og code-of-conduct ligger synligt på hjemmesiden. 
 
Vejen BC: Er tilhænger af tillid. 
Fik ikke helt svar fra Sjælland, hvad er distriktsbestyrelsens holdning. 
 
Morten Andersson, Distrikt Sjælland: Som forslagene står der, støtter bestyrelsen dem ikke, da det kan give 
en meget tung arbejdsgang. 
 
Willy F.: Info om forslaget omkring fjernelse af kritisk revision. 
Der var stor debat på Sjælland, og det deler vandene. Kritisk revision er i dag ikke defineret godt nok. 
 
Palle Larsen: Redegjorde for forskellen mellem ekstern revisor og intern kritisk revision. 
Ud fra gårsdagens debat skal vi finde os selv i, hvad kritisk revision skal. 
Udover vores ekstern revision, så skal vi også stå til regnskab overfor Team Danmark. 
 
Asbjørn, landevejsudvalg: Ekstern revision ansættes/vælges af kongressen. Principielt skal der være en 
separat uvildig revision. 
Det er repræsentantskabet opgave at kommentere på, hvordan pengene bliver brugt i forbindelse med, de 
godkender regnskabet. Det er ikke en opgave for en kritisk revisor. 
 
Bo Belhage: Ekstern revision tjekker bilagene, mens kritisk revision tjekker om pengene er brugt rigtigt. 
Der er en margin, som ikke kontrolleres, hvis vi sletter den kritiske revision. 
Mener, at DCU’s bestyrelsen stille og rolig lukker alle kontrolfunktioner ned. 
 
Holstebro: Synes principielt, at kritisk revision er godt for en organisation, men ikke ud fra mistillid. 
 
Morten Breiner: Mener ikke, at de nuværende revisorer kun er bilagskontrollanter. 
 
Vejle: Førhen var Sjælland inviteret uden tale- og stemmeret, hvorfor skal vi høre på, at Sjælland debatterer 
dette. 
 
Willy: Ridser op, hvor meget materiale, der rent faktisk skal kunne fremfindes ifm. kritisk revision. 
 
6. Indkomne forslag af lokal karakter 
Ingen indkomne forslag. 
 
7. Valg til distriktsbestyrelsen  
Vælges for 2 år: 
Kasserer: Morten Breiner – VALGT 
Næstformand: Preben Harmsen – VALGT 
Bestyrelsesmedlem: Lotte Schmidt – VALGT 
Bestyrelsesmedlem: Pelle Clemmensen – VALGT 
 
Vælges for 1 år: 
Bestyrelsesmedlem: Michael Jørgensen - VALGT 
 
Siddende (valgt 2021 for 2 år): 
Formand: Willy Frederiksen  
Bestyrelsesmedlem: Michael Lajer 
  
 
 



8. Valg af to bestyrelsessuppleanter  
Suppleant for 1 år: Anders Bro Bystrup – VALGT 
Suppleant for 1 år: Johnny Lillelund – VALGT 
 
9. Valg af kritiske revisorer + suppleant 
Kritisk revisor for 2 år: Henrik Jess Jensen – VALGT 
Suppleant for 1 år: Charlotte Kristensen – VALGT 
  
Siddende (valgt 2021 for 2 år): 
Finn Madsen 
 
10. Valg til sportsligt udvalg 
Vakant qua samarbejde med DCU 
 
11. Valg til B&U udvalg  
Medlem for 2 år: Johnny Poulsen - VALGT 
Medlem for 2 år: Jens Henrik Jensby – VALGT 
  
Siddende (valgt 2021 for 2 år): 
Formand Kim Skivild 
 
12. Valg til kommissærudvalg  
Medlem for 2 år: Jens Peter Hummelshøj – VALGT 
Medlem for 2 år: Susan Herforth – VALGT 
 
Siddende (valgt 2021 for 2 år): 
Formand Mads Rasmussen 
 
13. Valg til DCU`s repræsentantskab for 2 år 
Siddende – på valg i 2022: 
Lotte Schmidt – 72 stemmer - VALGT 
Pelle Clemmensen – 70 stemmer - VALGT 
Preben Harmsen – 60 stemmer - VALGT 
Charlotte Kristensen – 57 stemmer - VALGT 
Jens Henrik Jensby – 57 stemmer – VALGT  
Michael Jørgensen – 54 stemmer - VALGT 
Johnny Poulsen – 42 stemmer - VALGT 
Henrik Dann Andersen – 41 stemmer – EJ VALGT 
Asbjørn Ravn Rasmussen – 26 stemmer – EJ VALGT 
Søren Knudsen – 22 stemmer – EJ VALGT 
Joachim Parbo – 11 stemmer – EJ VALGT 
 
Siddende – ej på valg i 2022: 
Jens Panum Have (DCU bestyrelse – ej på valg) 
Hanne Blume (DCU bestyrelse – ej på valg) 
Jakob Knudsen (DCU bestyrelse – ej på valg) 
Willy Frederiksen (Formand JF – ej på valg) 
Frank Christiansen (valgt 2021 for 2 år) 
Michael Lajer (valgt 2021 for 2 år) 
Jens Peter Hummelshøj (valgt 2021 for 2 år) 
Henning Knudsen (valgt 2021 for 2 år) 
Anders Bro Bystrup (valgt 2021 for 2 år) 
Claus Rasmussen (valgt 2021 for 2 år) 
  
 

 



14. Valg af 5 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år 

1. Mai Tolstrup – 57 stemmer - VALGT 
2. Jackie Jensen – 57 stemmer - VALGT 
3. Susan Herforth – 54 stemmer - VALGT 
4. Søren Knudsen – 49 stemmer - VALGT 
5. Asbjørn Ravn Rasmussen – 47 stemmer - VALGT 
6. Ole Iversen - 43 stemmer – EJ VALGT  
7. Henrik Dann Andersen – 30 stemmer – EJ VALGT 
8. Keld K. Christensen – 11 stemmer – EJ VALGT 
 
15. Nyt fra DCU og eventuelt 
Palle Larsen: Der skal bruges medlemmer til det nye gravel disciplin udvalg. 
 
Jens Panum, DCU’s bestyrelse: vil gerne takke klubber og repræsentanter for at have støttet ham. 
Vil opfordre klubber og repræsentanter til at finde kandidater til DCU's bestyrelse. 
 
Ikast BMX, Jackie:  
BMX overses i dette møde, og hvorfor skal vi bruge så lang tid på lovforslag, som folk har fået sendt pr. 
mail, og har kunnet læse på forhånd. 
 
Holstebro: Det kunne være interessant at høre noget om de øvrige discipliner. 
 
CK Aarhus: Havde mere behov for at høre om, hvordan Holstebro f.eks. har fået så mange nye medlemmer. 
 
Morten Breiner: Årsmødet er generalforsamling, og derfor kan der ikke deles op i disciplinmøder.  
På vores efterårsmøde laver vi normalt disciplinopdelte møder. 
 
DCU E-Cykling udvalg: Vil lige dele de gode resultater fra VM i E-Cykling, der blev kørt lørdag. 
Oskar Hvid blev nr. 6 i Herre Elite og Caroline Bohé blev nr. 10 i Dame Elite. 
 
Michael Jørgensen, Holstebro: Synes, at der er så mange, der er sure. 
Alle skal have taletid, og vi skal høre alle, men vi skal tale ordentligt til hinanden. 
Lad os få gang i bussen med en hel masse glade cykelledere og ryttere. 
 
Søren Knudsen, Vejen BC: Næste år vil det være ønskeligt, at kandidater til valgene får lov at præsentere 
sig. 
 
Willy: Takkede for en god debat og et godt årsmøde. 
 
 

Bilag til referatet: 
Bilag 1 – strukturudvalget 
Bilag 2 – DCU Strategiaftale spor 1, rekruttering BU 
Bilag 3 – DCU Strategiaftale spor 2, sikkerhed 
Bilag 4 – DCU evalueringsrapport BørneTour 2021 
 
 
Bilag 2, 3 og 4 er efter årsmødet også udsendt pr. e-mail den 3. marts 2022 fra Martin Elleberg Petersen 
og Henrik Jess Jensen. 
Ordlyden i den medfølgende e-mail er gengivet her: 
 

Kære deltager på distrikt J/F årsmøde i søndags 

Som lovet kommer her lidt information fra DCU omkring vores strategiske spor og børne/unge arbejde.  

Vi har 5 strategiske spor i samarbejdet med DIF med et samlet tilskud på 2.745.000 kr.  



De 5 spor er; 

1 Rekruttering af B&U 

2 Sikkerhed 

3 Udvikling af den politiske organisering 

4 Medfinansiering af Team Danmark masterplan 

5 Soldaterprojekt og e-cykling 

På mødet i søndags blev der drøftet en del omkring rekruttering af B&U en sikkerhed. Der var rigtig fin og 

konstruktiv dialog omkring det og mange gode intentioner i rummet. Der blev også drøftet om der skal laves 

nye tiltag og hvad det er der bliver arbejdet med allerede. Derfor er beskrivelserne af de to strategiske spor 

omkring rekruttering af B&U samt sikkerhed, vedhæftet her til information og inspiration. 

I forhold til sikkerhed pågår der i øjeblikket en dialog med de to distriksformænd om at gøre endnu mere 

ved punktet og eventuelt se på yderligere ansættelser til at hjælpe og støtte klubberne med at arrangere 

cykelløb. 

Yderligere er evalueringsrapporten omkring BørneTour 2021 vedhæftet til jeres info. 

På DCUs hjemmeside findes der forskellige dokumenter omkring rekruttering af børn og unge. I kan se det 

ved at klikke på;  https://www.cyklingdanmark.dk/boern-unge/rekruttering-af-bu/ 

Som det nok er bekendt har vi ligeledes lavet version 1 af DCUs sikkerhedsmanual for løbsarrangører. Den 

kan findes ved at klikke på; https://www.cyklingdanmark.dk/discipliner/landevej/ 

Dejligt at høre så mange stemmer, som gerne vil udviklingen af Dansk cykling. Vi er nødt til at gøre det hele 

i fællesskab og det var vores oplevelse på mødet, at der er stor interesse for det generelt. 

God dag til alle 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Jess Jensen og Martin Elleberg Petersen 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cyklingdanmark.dk%2Fboern-unge%2Frekruttering-af-bu%2F&data=04%7C01%7Clvs%40sygeforsikring.dk%7C002312fb8f924987dc7208da05f329aa%7C76ead346733e40949f98e4930f2fcf0b%7C0%7C0%7C637828839738528020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KkL%2BdCmG5HUwbegE6c2Q4%2F%2BNC1YhuTKOJ4i%2BAeaqFMg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cyklingdanmark.dk%2Fdiscipliner%2Flandevej%2F&data=04%7C01%7Clvs%40sygeforsikring.dk%7C002312fb8f924987dc7208da05f329aa%7C76ead346733e40949f98e4930f2fcf0b%7C0%7C0%7C637828839738684256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D1hgp8otwbDivnBjhg36%2B4hn8e%2FUOwPhq%2BsQDRPHgiA%3D&reserved=0

