
 

 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union (2. behandling af budget 
2023) den 13. december 2022 
 
 
Tid  Tirsdag den 13. december 2022, kl. 20.00-21.00  
Sted  Teams 
Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen 

(PL), Hanne Blume (HB), Pelle Clemmensen (PC), Jens 
Albagaard (JA), Morten Bennekou (MB), Jesper Tikiøb 

 Martin Elleberg Petersen (MEP),  
Afbud  Mette Wandahl (MW), (JT), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT), Ulrich 

Gorm Albrechtsen (UGA)  
 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Referent  MEP 
 

 
  
Dagsorden 

Dagsordenpunkt 
Orientering/ 
drøftelse/ 
beslutning 

Bilag/anden orientering 

Punkt 1: Godkendelse af 
dagsorden 

  

Punkt 2: Anden behandling af 
budget 2023 
1. Budget 2023 
2. Gratis B&U Licenser 2023 
3. Forsøgsordning MTB 2023 

Beslutning 
 
 
Beslutning 
 
Beslutning 

Bilag 0.2 Covernotat økonomi  
 
Bilag 0.2.1 Budget 2023 
 

Punkt 3: Bestyrelsesmøder, 
kongres og DM-afholdelse 
2023  

Beslutning Bilag 0.3 Covernotat 
Bestyrelsesmøder, kongres og DM-
afholdelse 2023 

Punkt 4: Indkomne sager Lukket punkt  
Punkt 5: Eventuelt   
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Ad punkt 1 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad punkt 2  
 
1. Godkendelse af budget 

Budget 2023 fremlagt for bestyrelsen til 2. behandling.  
Ændringer i forhold til 1. behandlingen er; 

• Kendskab til Team Danmarks endelige indstilling af støtte til DCU er 700.000 kr. 
mindre end først drøftet i Eliteudvalget og budgetteret med i 1. udgave af Budget 
2023. 

• Det er tilkendegivet overfor Team Danmark, at det er uhensigtsmæssigt, at vi 
modtager denne information sent i forhold til vores budgettering for kommende 
regnskabsår 

• Reduktion af omkostninger er sket i sportslig sektor – elite. Der har været reduktion 
i OL-disciplinerne bredt og mest på bane-disciplinen og tøjforbrug. 

• Reduktionen er på 400.000 kr., da vi har opnået tilsagn fra Uno-X på at dække 
300.000 kr. yderligere af omkostninger til Sportslig sektor – elite. Specifikt for at 
kunne stille med U23 og U19 herrer og kvinder ved både EM- og VM Landevej. 

 
Det er lykkedes at lave besparelse uden, at det ændrer i vores aktivitetsniveau generelt, 
hvilket er tilfredsstillende. Dog kan vi blive nødt til at tilpasse aktiviteter som året går efter 
budgetopfølgninger, da der er budgettet meget tæt på og vidende om, at inflationen 
omkring os kan betyde prisstigninger på vores aktiviteter – specielt brændstof og energi er 
en stor post. Ligesom der følges tættere op på tøjforbruget. 
Endvidere blev under drøftelsen bemærket at særligt BMX har fået et væsentligt større 
økonomisk råderum gennem de seneste år i forhold til øvrige discipliner. 
Det øvrige budget er uændret i forhold til budgettet fremlagt ved 1. behandlingen. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2023.  
 
 
2. Gratis B&U licenser 2023 

Bestyrelsens vedtog på bestyrelsesmødet den 20. november 2022 en gratis B&U licens for 
alle ryttere U9 til og med U15 i disciplinerne bane, cross, MTB og landevej, under 
forudsætning af at forslaget kunne godkendes af de to 2 distriktsbestyrelser.  
 
Distrikterne har skriftligt tilkendegivet, at de godkender gratis licens til nævnte kategorier 
under forudsætning af, at BMX-licensen (prøveordningen) fastholdes og alene gælder for 
2023 i første omgang. 
 



 

Både den licensfritagelse og prøveordningen tages med i arbejdet omkring ny licens- og 
medlemsstruktur. Dette arbejde forventes fremlagt til beslutning om evt. ny struktur 
senest ved kongressen i 2024. 
 
Forslaget er vedtaget og kommunikeres straks ud.  
 
 
3. Forsøgsordning MTB 2023 

Ordningen ophæves med baggrund i førnævnte beslutning.  
Der kan stadig køres med klippekort (ikke mesterskaber), dog alene maksimalt 3 årlige klip 
ligesom i de øvrige discipliner. 
 
 
Ad punkt 3 
Årsplan for kongres, mesterskaber og bestyrelsesmøder gennemgået. 
 
Bestyrelsesmødet den 31. januar 2023 – flyttes til 30. januar 2023 med mulighed for 
deltagelse via Teams. 
 
Desuden blev drøftet behovet for heldagsmøde under DM Landevej, hvilket der gennem 
flere år har været afholdt. Bestyrelsesmødet i juni ønskes afholdt på hverdagsaften i juni 
2023. Sekretariatet udsender forslag til ny mødedato. 
 
Trial er i dialog om at blive en del af programmet i DM-ugen 2023. 
 
Bestyrelsen godkendte den øvrige årsplan.  
 
Bestyrelsesmøder og kongres 

- 30. januar, kl. 16.00-21.00 i Brøndby (eller Teams) 
- 18. marts, kl. 10.00-11.30 Comwell Klarskovgaard, Korsør – lørdagen inden 

kongressen 
- 19. marts, kl. 9.00-13.00 DCU’s kongres afholdes på Comwell Klarskovgaard, Korsør  
- 12. april, kl. 16.00-21.00 i Brøndby (konstituering af bestyrelse efter kongres) 
- 23. juni, kl. 09.00-16.00 i Aalborg - i forbindelse med DM-landevej Ny dato 

fremsendes til bestyrelsen 
- 12. september, kl. 16.00-21.00 i Middelfart  
- 12. november, kl. 9.00-13.00 i Middelfart (1. behandling af budget 2024) - i 

forbindelse med udvalgsseminar, som afholdes dagen inden 
- 5. december, kl. 20.00-21.00 via Teams (2. behandling af budget) 
- 6. februar 2024, kl. 16.00-20.00 i Brøndby (behandling af lovændringer, 

reglementsændringer samt regnskabsaflæggelse for 2023) 
- 16. marts 2024, kl. 10.00-11.30 Hotel Severin, Middelfart (hvis muligt) – lørdagen 

inden kongressen 
- 17. marts 2024, kl. 9.00-13.00 DCU’s kongres afholdes på Hotel Severin (hvis muligt), 

Middelfart  
 

 



 

DM 2023 
MTB 
DM - XCO Aalborg 27. maj 
DM - XCC Aalborg 28. maj 
DM – XCM Holte 3. september 
 
BMX 
DM - Randers 1. juli 
 
Cross 
DM 2023 – 14.-15. januar ABC Ballerup (tidligere godkendt) 
DM 2024 – 13.-14. januar Holbæk Cyklesport 
 
Trial 
DM – formodentligt d. 24. eller 25. juni i Aalborg (i forbindelse med DM ugen) 
 
Landevej 
U19 

- TT 3. juni i Nakskov både piger og drenge 
- Linjeløb 25. Juni Aalborg 

U23 og Master 
- TT   2. September Holstebro 
- Linjeløb 3. September Holstebro 

Elite 
- TT 22. juni Herre og dame Aalborg 
- Linjeløb 25. juni herre, dame, U19 og U19P (sammen med dame elite) Aalborg 

Hold DM 
- Afholdes ikke i 2023 pga. for få tilmeldte de seneste år 

B&U DM 
- 27. august Silkeborg 

 
Gravel  

- Dato og sted kendes ikke endnu. Formodentlig Silkeborg 
 
E-cykling 

- 4.-5. marts ved Bikemania cykelmesse i Silkeborg eller 25.-26. marts ved Cph Bike 
Schow i Øksnehallen (der arbejdes med Gamin i forhold til materiale sponsorat, hvis 
dette ikke lykkes, afholdes DM rent virtuelt eller i DCUs lokaler i Brøndby). 

 
Bane 
Datoer kendes endnu ikke for sæson 2023/2024 
 
Ad punkt 4 – Lukket punkt 
 
 
Ad punkt 5 – Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede distrikternes tilbagemelding på referatet fra seneste bestyrelsesmøde 
i november 2022.  
Der er klar forventning om, at DCU kommer med indsatser og handlinger på TO-området og 
i forhold til ensartethed i myndighedsbehandlingen hos Politiet i forbindelse med 



 

sagsbehandlingen ved ansøgning af tilladelse til afholdelse af landevejscykelløb. Der er 
allerede dialog om TO-ordningen på forskellige niveauer. Herunder er DIF inddraget på 
højeste niveau, hvor der fra DCU på ny er fremlagt, hvor kritisk situationen er, og hvor 
alvorligt det er ved at blive i forhold til sikkerheden ved cykelløb.  
 
Desuden har DCU været i dialog med myndighederne om polititilladelser. Der er ønsket 
mere klare linjer og ensartet håndtering af ansøgninger over hele landet. Dette kan DCU 
dog ikke flytte egenhændigt, men søger at påvirke det og processen mest muligt. 
 
Desuden drøftede bestyrelsen fremtidig organisering og personvalg, herunder proces for 
sikring af, at vi fremtidigt har gode relevante og kompetente kandidater til centrale 
valgbare poster, men også set i forhold til den givne arbejdsbyrde der påhviler frivillige i 
disse vigtige positioner. Endvidere drøftedes det, at det er vigtigt at kigge ind i, hvad der 
skal til for at tiltrække kandidater, både hvad angår den/de rette profiler og hvordan der 
kan skabes rum til at bruge den nødvendige tid på hvervene. 
 
Til sidst blev årsplanen / processen frem til fremlæggelse af årsregnskabet for 2022 på 
kongressen 19. marts 2023 gennemgået. Første udkast til regnskabet drøftes på 
næstkommende bestyrelsesmøde den 30. januar 2023 og efterfølgende digital godkendelse 
fra bestyrelsen ultimo februar 2023.  
 
 
 
 


