
Temaerne udvalget 

Udvikling af det politiske og administrative niveau



Hvem har deltaget i udvalget?

• DCU-klubber 
• Peter Sandkvist, Holstebro Cykle Club
• Hasse Larsen, Arbejdernes Bicycle 

Club

• Repræsentantskabet
• Carsten Hansen
• Henning Knudsen

• Administrationen
• Martin Elleberg Petersen
• Julie Kristiansen

• Distrikterne
• Charlotte Frank, Distrikt SJ
• Willy Frederiksen, Distrikt JF
• Morten Anderson, Distrikt SJ – alene 

siden årsmødet

• Bestyrelsen
• Pelle Clemmensen
• Palle Larsen 



Temaer tilvalgt af udvalget

Udvalgsstrukturen

Opgaver i 
bestyrelse, 

repræsentantskab, 
udvalg, distrikter 
og administration

Licensstruktur / 
medlemskab Kommunikation



Siden sidst……årsmøderne 
Materialet fra årsmøderne blev sendt ud til alle klubformænd, distriktsbestyrelse og 
repræsentanter m.fl. Med mulighed for kommentering og komme med input

Der kom en tilbagemelding, hvor der var spørgsmål til andre ting end udvalgets temaer. 
De blev håndteret af administrationen. Eneste tilbagemelding til os var, at der ikke var 
yderligere input.

Morten Anderson, formand distrikt Sjælland er blevet tilknyttet udvalget

Der har været 2 samlinger af udvalget siden sidst

De næste skridt i processen har været på dagsorden på bestyrelsesmøde i DCU



Næste skridt 
er….

Udvalget arbejder med konkrete del-
temaer, 

fra forslag mod beslutningsproces enten 
på den kommende kongres, i bestyrelsen 
eller i distrikterne

Vi er nu opdelt i 2 – 3 arbejdsgrupper
Udvalgsstruktur og kommunikation
Opgaver i DCU
Licensstruktur/medlemsstruktur

Bestyrelsen indstiller/forkaster forslag 
indstillet af udvalget. Forslaget beskrives af 
administrationen til fremlæggelse ved 
bestyrelsesmøde i januar/februar 2022



Temaer 
udvalget

Udvalgsstrukturen

Opgaver i bestyrelse, repræsentantskab, 
udvalg, distrikter og administration

Licensstruktur/medlemskab 

Kommunikation



Udvalgsstrukturen

Ændring i DCU’s nuværende udvalgsstruktur
Færre faste udvalg i DCU med mulighed for nedsætte ad hoc 
udvalg/arbejdsgrupper

Alene disciplinudvalg suppleret af kommisærudvalget, teknisk kommission og 
ordensudvalget
Øvrige nuværende udvalg nedlægges

Kortere vej fra idé → forslag → beslutning
Kan vi leve med, at det alene bliver behandlet vedtaget af færre lag i DCU?
Hvordan sikre vi, at det trods alt er bearbejdet og godkendt af forskellige?

Medlemmer i udvalg skal ”ansættes” og udpeges
Diversitet på kompetence, geografi, køn og alder hvis muligt blandt ansøgende og 
udpegede 
Formænd for udvalg ansættes via stillingsopslag

Hvem skal være i ”ansættelsesudvalget? 
Opdatering af beskrivelser for opgaver, mål, økonomi og beføjelser til udvalgene

Retning og konklusioner fra udvalget



Temaer 
udvalget

Udvalgsstrukturen

Opgaver i bestyrelse, repræsentantskab, 
udvalg, distrikter og administration

Licensstruktur/medlemskab 

Kommunikation



Opgaver i bestyrelse, repræsentantskab, 
udvalg, distrikter og administration

Gennemgang af vores vedtægter og love
Fjerne evt. §´er der siger det samme

Synliggøre for interessenter (medlemmer, klubber, teams og 
andre)

Hvem har ansvar for hvad?
Hvem er kontaktperson for hvad?
Opstarte FAQ på spørgsmål til DCU og distrikterne
Delt op på følgende i organisationen; administrationen, distriktet, 
bestyrelsen og repræsentationen

Retning og konklusioner fra udvalget



Temaer 
udvalget

Udvalgsstrukturen

Opgaver i bestyrelse, repræsentantskab, 
udvalg, distrikter og administration

Licensstruktur/medlemskab 

Kommunikation



Licensstruktur/medlemskab

Overgået til ny arbejdsgruppe, som består af 2 fra dette 
udvalg samt tidligere personer som rakte hånden op under 
Idémøde / Fremtidens cykling

Retning og konklusioner fra udvalget



Temaer 
udvalget

Udvalgsstrukturen

Opgaver i bestyrelse, repræsentantskab, 
udvalg, distrikter og administration

Licensstruktur/medlemskab 

Kommunikation



Kommunikation

Der er allerede god retning på det
Der er udarbejdet ny kommunikationsstrategi, som danner 
grundlag for hvordan vi gør i DCU – administrationen
Mange nyhedsbreve til 21.000 interessenter med blandet nyheder 
om bl.a. medlemmer, ryttere, uddannelse, politik m.m.
Præsentation på seneste møde for udvalgsformænd. Nu har de 
mulighed for at få hjælp til få gode historier og viden ud til os

Retning og konklusioner fra udvalget



Input Har du input til overvejelse eller ideer til den 
kommende strategiperiode, hvor dette spor fortsætter, 
er du velkommen til at sende til Julie Kristiansen via 
dcu@cyklingdanmark.dk 

På distrikternes efterårsmøder vil udvalget fortsat 
notere sig input og kommentarer løbende. Det vil 
tages med i udvalgets videre arbejde. 

Valgte temaer er godkendt af bestyrelsen med 
udgangspunkt i DCU’s strategiaftale med DIF. Nye 
temaer til udvikling af DCU’s organisation/organisering 
bliver noteret og gives videre til næste strategiperiode.



Tidsplan for udvalget

Kongres 

2022

Forslag til 

bestyrelsen

Forslag/deba

t til årsmøder 

i distrikterne

Evt. 

korrigerin

g af 

forslagHøring/debat 

hos 

repræsentant

skabet

Høring hos

Formand,

Distriktsmøder

Evt. 

korrigerin

g af 

forslag

Udkast til 

forslag 

klar

Materiale til 

deltagere

Nyt udvalg

dannet / 

gendannet

Enighed hos

Distriktsformænd,

Direktør, 

Bestyrelsesmedlemmer

Arbejdsperiode for 

udvalget forventeligt 

4 – 5 møder, dels 

fysisk og dels digitalt

Efterår 2021 December 2021

Møde i udvalget Møde i udvalget

FortidEfterår/vinter 

2020/21

Marts 2021 –

temadag 

kongressen

Forår 2021



Hvad består strategiaftalen med DIF 
2018-2021 af?
Strategiaftalen har fire spor, der består af følgende: 

• Spor 1 – Samarbejde med Team Danmark om Masterplan

• Spor 2 – Udvikling af det politiske og administrative niveau

• Spor 3 – Flere voksne cykelmotionister (BVDFL)

• Spor 4 – Nye medlemmer i aldersgruppen 8-20 år

DIF har givet økonomi til at arbejde med sporene, dog med en forventning om 
egenbetaling sideløbende.



Temaer til næste 
strategiperiode – forslag
Hvordan skal vi organiseres i 
fremtiden? 

Bestyrelse, distrikter og 
repræsentantskab

Skal det være anderledes og evt. hvordan? 
Skal vi vælge vores repræsentantskab på 
en ny måde? 
Skal vi være opdelt i geografiske distrikter?

Hvordan skal repræsentantskabet være 
sammensat i fremtiden? 

Hvad skal de tage sig af? 



TAK FOR I DAG

Udvikling af det politiske og 
administrative niveau


