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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Punkt 2 Nyt fra formanden  

Orientering udsendt til bestyrelsen med en kort status på udvalgte aktiviteter 
som formanden har beskæftiget sig med i forhold til eksterne relationer siden 
sidste møde. 
HJJ orienterede kort om møder med DIF’s direktør Morten Mølholm og formand 
Hans Natorp, samt deltagelse i DIF’s årsmøde hvor HJJ og PL deltog. I fokus til 
dette årsmøde var: DIF’s Politiske Program (2021-2024), Digitalisering, 
Medlemsbegrebet, status på Bevæg dig for livet samt omstruktureringer i 
DIF’s administration. 

 
 
Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen 

Under dette punkt havde PL fremsendt notat til bestyrelsen omkring indsatser 
og deltagelse i møder siden seneste bestyrelsesmøde bl.a. møde med de tre 
kommissærudvalg.  
Derudover blev de to seneste pressemøder for hhv. Tour of Scandinavia og DM I 
Aalborg drøftet og arbejdet med at arrangere og afholde blev anerkendt af 
bestyrelsen. 
 
 

Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb 
Med ønsket om at styrke sikkerhedsarbejdet omkring cykelløb generelt er der 
opslået en stilling som sikkerhedskonsulent.  
 
MEP orienterede om ansættelsesproces for sikkerhedskonsulent.  
I første omgang ansættes der en sikkerhedskonsulent til at varetage 
sikkerheden ved de landevejsløb som arrangeres i regi af Distrikt Sjælland. 
Ansættelsen er understøttet økonomisk af DCU (delvist via et strategispor i DIF) 
og Distrikt Sjælland. 
 
Der afholdes samtaler start juni med forventet ansættelse pr. 1 august 2022.  
Der er indgået spændende ansøgninger og ansættelsesudvalget bestående af 
MEP og Næstformand i Distrikt Sjælland, Per Henrik Brask indkalder de 
relevante ansøgere til samtale. Den kommende sikkerhedskonsulent er ansat 
under DCU administrationen og refererer til direktøren. 

 
Bestyrelsen har den ambition at projektet skal foldes mere ud, som en del af 
det strategiske arbejde, med et ønske om at der er to personer ansat, en på 
Sjælland og en i Jylland/Fyn. På nuværende tidspunkt mener Distrikt 
Jylland/Fyn dog ikke at der er grundlag for at foretage en ansættelse i distriktet 
og man forventer selv at varetage sikkerhedsarbejdet. 
Bestyrelsen opfordrer til en revurdering hos Distrikt Jylland/Fyn idet den 
optimale løsning vil være at udbrede modellen over hele landet. 



 

 
JA stillede i denne sammenhæng forslag om ikke der kan udvikles en 
sikkerhedsmanual til MTB miljøet. JA mener at alle discipliner med stort 
sikkerhedsbehov skal dækkes af. JA vil, sammen med MTB-udvalget, igangsætte 
en proces med det formål at indsamle input til en sikkerhedsmanual for 
mountainbike. 
 
Allerede ved igangsætning af arbejdet med sikkerhedsmanualen var det 
tiltænkte flere discipliner på sigt. Bestyrelsen konkluderede at der nu er startet 
på landevejen, hvor der pga. øget risiko er et kæmpe behov for sikkerhed til 
træning og ved løb. Senere skal tilsvarende initiativ og aktivitet ske i andre 
discipliner – her er nævnt MTB og BMX, som ønskes prioriteret, når der er 
ressourcer hertil. Men fokus lige nu er at få det implementeret på 
landevejsdisciplinen. 
 
 

Punkt 5 Nyt fra administrationen 
Administration 
MEP informerede om at Søren Knudsen af personlige årsager, har trukket sig 
som formand for Teknisk kommission frem til sommerferien. Kim Skivild fra 
udvalget fungerer som formand indtil Søren Knudsen er tilbage.  
Bestyrelsen tog det midlertidige formandsskifte til efterretning, men drøftede 
hvordan de fremtidige procedurer bør være ved for eksempel udskiftning i de 
nedsatte stabsudvalg og i de politisk valgte udvalg, hvor repræsentantskabet 
ved afstemning har foretaget personvalget. 
 
Kommissærudvalget blev drøftet, idet den nyvalgte formand valgte at trække 
sig. Udvalget pegede derefter på en midlertidig formand, der så sidder frem til 
valget på næste kongres. Denne ændring er administrativt godkendt af MEP, idet 
dette også har været praksis tidligere, samt drøftet med og anbefalet af 
formanden for ordensudvalget. Bestyrelsen drøftede situationen og tog 
beslutningen til efterretning. 
 
For såvel politisk nedsatte udvalg som stabsudvalg, gælder i forhold til 
udskiftning, at personindstilling sendes det til bestyrelsen via administrationen. 
Bestyrelsen skal herefter med kort varsel give respons på indstillingen. 
Hvorefter den af udvalget indstillede personudskiftning er godkendt. 
 
Protokolleres til referatet 
Udvalg der er reguleret af DCU’s love, skal kunne navigere efter retningslinjer for 
disse. Retningslinjer skal derfor gennemarbejdes og nedskrives, således der ikke 
kan opstå tvivl. 
 
 
DCU er blevet kontaktet af journalist vedrørende transkønnede kvinder i 
eliteidrætten. Endnu har DCU ikke udarbejdet særskilte regler for området da vi 



 

afventer yderligere afklaring af fysiologiske faktorer osv. Indtil andet er besluttet 
følger DCU UCIs regler for området samt DIF’s anbefalinger. 
 
MEP orienterede om afholdt møde med BMX udvalg/klubber fra Sjælland, 
omkring forskellige udfordringer. De to distriktsformænd, BMX-udvalget 
herunder BMX-udvalgsformand Mads Kronborg samt MMT fra bestyrelsen og 
MEP fra administrationen var til stede. 
 
MEO orienterede om Trafik Official problematik, hvor økonomien for afholdelse 
af cykelløb, især på Sjælland, udhules i takt med den problematik der er 
opstået med TO’ere der ønsker et meget højt honorar. 
 
JA opfordrede til at udbrede kendskabet om mulighed for kommunalt tilskud til 
uddannelserne. Dette kunne måske ske via den nye sikkerhedskonsulent. 
Det bemærkedes at Race Marshalls bliver dygtigere og dygtigere og at de kan 
udføre væsentligt flere opgaver, ligesom flere har TO uddannelse. 
 
Kongres 2023 
Dato for afholdelse af næste års kongres er fastsat til den 19. marts 2023.   
Kongressen afholdes på Sjælland. 
 
 
Events 
Tour de Storebælt 
Planlægningen kører og det store fokus pt. er på deltager-kommunikation, 
blandt andet med videoer med Anders Lund, samt Dennis Ritter og Sanne 
Jakobsen fra TV2 
 
Tour of Scandinavia 
Vi har eksekveret en vellykket presseevent på Københavns Rådhus i festsalen. 
Der var stor opbakning fra såvel presse som norske repræsentanter, dels 
borgmestre og andre officielle personer. Fra Danmark, var vi godt repræsenteret 
med flere repræsentanter fra såvel ministre til den engelske ambassadør. 
Ydermere var der en flot dansk repræsentation af kvindelige ryttere. Eventen 
blev dækket flot fra TV2 og vi har kun fået positiv feedback. 
 
I denne forbindelse efterspørger bestyrelsen hvordan vi kan bruge dette løb til 
at øge opmærksomheden omkring pige/kvinde-cykling samt hvad DCU gør for at 
udbrede kvindecykling på et mere generelt plan. LM oplyser at det er et 
fokusområde, hvor et ambitions-/strategidokument er under udarbejdelse. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DM-ugen i Aalborg 
Planlægningen er i fuld gang og cykling er godt repræsenteret med 
mesterskaber i BMX, Landevej og MTB. Desværre har Trial udvalget efter 
bestyrelsesmødet, meddelt, at de ikke ønsker at afholde DM under DM-ugen. 
Vi har store forventninger og er glade for at det har været muligt at få så mange 
discipliner med, men vi må også erkende at DM fylder mere organisatorisk end 
tidligere, da hele setuppet er nyt. 
Der vil være Tv-dækning på BMX samt enkeltstart og linjeløb på landevejen  
 
Kommunikation 
DCU kommunikation har arbejdet med såkaldte ’take overs’, hvor atleter 
overtager vores Instagram-profil. De to ryttere Theodor Storm og Amalie 
Dideriksen har været de første og det har fungeret godt og givet nye følgere. 
 
UG gennemgik den respons og synlighed der er skabt omkring Børnetour.  
Pr. 5. maj har der været afviklet 3 events, med samlet 735 deltagere. 
Der er aftale om yderligere 29 events og der arbejdes på yderligere 3-5 events 
Forventet antal deltagere i alt ved 32 events (125 i snit pr event) – i alt 4000 
deltagere. Til at skabe yderligere opmærksomhed på de klubber der tilbyder 
B&U træning arbejdes der med at indsamle informationer fra klubberne. Dette 
indgår i et fastholdelses koncept der er under udvikling. 
Satsningen er pt. målrettet landevejsklubber, men bestyrelsen opfordrer til at 
konceptet efter udrulning og efterfølgende evaluering udrulles til de øvrige 
discipliner. 
 
Fordelsunivers/loyalitetskoncept 
Der arbejdes pt på en beskrivelse af et koncept for en 
fordelsklub/loyalitetskoncept. På næstkommende bestyrelsesmøde præsenteres 
yderligere omkring det koncept, der skal medvirke til at tiltrække cykelglade 
danskere til at blive en del Danmarks Cykle Union. 
 
UG gennemgik derudover tal for presse/mediedækning og initiativer omkring 
DCU’s nyhedsbrev. 
 
Elite 
Der er fremsendt orientering om elitearbejdet til bestyrelsen. Udover dette 
fremhævede MB følgende punkter: 
 
DCU er i dialog med initiativtager omkring BMX Freestyle, der er en OL disciplin. 
Det drøftes pt. at oprette en klub, der indlemmes under DCU. 
BMX Freestyle mener at have potentielle OL deltagere. Når klubben er etableret 
med godkendte vedtægter, vurderes samarbejde og potentiale løbende i denne 
OL cyklus. HJJ bemærker potentialet idet der findes 240 skater og Freestyle 
faciliteter i landets kommuner. 
 
 



 

Bestyrelsen ønsker en opdatering, for så vidt angår talent- og eliteaktiviteter, ud 
fra sæsonplanen, således at der gives et overblik over hvad vi deltager i - og 
hvad vi satser på. Orienteringen tager afsæt i Elitestrategien og hvordan denne 
omsættes via budget 2022. På næstkommende bestyrelsesmøde vil MB 
gennemgå dette som separat dagsordenspunkt. 
 
 

Punkt 6 DCU’s code of conduct (revideret udgave) 
Bestyrelsen godkendte det reviderede oplæg, som lægges på DCU’s hjemmeside 
efter endt tilretning. Detaljegraden af referater blev drøftet og det fastholdes at 
fortsætte med beslutningsreferater, med udfoldelse af væsentlige drøftelser. 
 
 

Punkt 7    Oplæg soldaterprojekt  
Thomas Gram fra DIF orienterede bestyrelsen om DIF’s Soldaterprojekt og 
DCU’s involvering heri via strategisporet omkring e-cykling og soldaterprojekt. 
Projektets baggrund; at skabe et fællesskab for fysisk og psykisk skadede 
veteraner, med henblik på at få dem ud på arbejdsmarkedet igen, blev modtaget 
med positive tilkendegivelser for arbejdet. I forhold til DCU’s involvering sker 
dette via indsatser omkring e-cykling. 
Bestyrelsen efterspurgte en større inddragelse af DCU’s kompetencer i forhold 
til det såkaldte Ride for Rehab 2023, et ’cykelløb’ for veteranerne, der køres 16- 
24 juni 2023, med start i Brøndby og slutdestination ved DM Aalborg. Dette 
ønske lovede Thomas Gram at tage til efterretning. Især idet soldaterprojektet 
jo er en del af vores strategispor. 

 
 

Punkt 8    Oplæg om en inddragelsesmodel og -proces 
På baggrund af de temadrøftelser og gruppearbejde der blev afholdt på DCU 
Kongres 2022, har en arbejdsgruppe bestående af Pelle Clemmensen, Henrik 
Jess Jensen og Jens Albagaard arbejdet videre med et oplæg om til en 
inddragelsesmodel og –proces. 

 
Den nedsatte arbejdsgruppe arbejder både med en fysisk deltagelse og en 
virtuel deltagelse. 
For så vidt angår den fysiske del, introduceres ideen om at genindføre de 
såkaldte ideseminarer, seneste afholdt i januar 2020, hvor relevante idéer og 
temaer fremlægges og bearbejdes af alle relevante interessenter i dansk cykling. 
Den virtuelle del handler om at benytte et virtuelt redskab for at pitche 
eventuelle forslag og herefter drøfte, evaluere og validere disse forslag, forud 
for at de præsenteres på ideseminaret. Redskabet Trello blev introduceret til 
bestyrelsen og bestyrelsen vil nu afprøve dette værktøj for at vurdere fremtidig 
brug af et virtuelt redskab og om hvorvidt det kan benyttes til dialog og 
inddragelse – uden altid at skulle mødes fysisk. 

 



 

Bestyrelsen drøftede oplægget med henblik på at vurdere, om der er grobund 
for at implementere den foreslåede inddragelsesmodel. Bestyrelsen ønsker der 
arbejdes videre med oplægget og realiseringen. 
 
 

Punkt 9    Revisionsinstruks 
Bestyrelsens instruks til den interne revision blev drøftet og det blev godkendt 
at fastholde den nuværende instruks i indeværende regnskabsår. Den interne 
revisions procedurer blev drøftet og de interne revisorer inviteres til en 
drøftelse om fremadrettet praktik. 

 
 
Punkt 10  Frivillighedsstrategi 

Arbejdet omkring en frivillighedsstrategi er igangsat og bestyrelsen drøftede 
blandt andet prioritering af opgaven og tidsperspektivet. MEP har været i dialog 
med DIF omkring en frivilligheds-strategi. Det viser sig, at kun nogle få forbund 
har en frivillighedsstrategi og at der lige nu er 4-5 forbund som har opstartet 
arbejdet omkring det. MEP indgår i en netværksgruppe omkring frivilligstrategi, 
når DIF har etableret en sådan, forbund imellem. På basis af dette arbejde kan 
der så udfærdiges en decideret strategi for DCU. 
 
Bestyrelsen besluttede at administrationen arbejder videre med at samle og 
bearbejde de forskellige strategidokumenter og efterfølgende beskriver en 
strategi for kommunikationen heraf. Jens Albagaard tilbyder at medvirke til 
dette arbejde. 

 
 
Punkt 11 Økonomi 

Bestyrelsen blev orienteret om Q1 økonomistatus og tog dette til efterretning. 
Ligeledes er bestyrelsen orienteret om, at samarbejdet med DIFs økonomi 
kontor for specialforbund (IKC) ikke har fungeret optimalt i en længere periode. 
Dette betyder forsinkelser på regnskaber og fejl i konteringer. MEP har løbende 
dialog med IKC. 
 
HJJ orienterede om, at DIF har taget konsekvensen af de udfordringer som bl.a. 
DCU har oplevet i leverancen og derfor er der nu tilført mere ledelses- og 
økonomikompetence til IKC. PL og MEP følger udviklingen tæt og orienterer 
bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen godkendte opdaterede attestationsregler for DCU. Herunder gives 
direktøren mulighed for at tildele tidsbegrænset attestationsret til projektledere 
i forbindelse med særlige projekter (f.eks. Tour de Storebælt) 
Ligeledes er UGA tilføjet med attestationsret på lige fod med de to øvrige 
afdelingschefer. 

 
 
 



 

Punkt 12 Indkomne sager 
Der var ikke indkommet sager til DCU’s bestyrelse. 

 
 
Punkt 13 Kommunikation fra mødet 

UG havde noteret sig følgende punkter til udsendelse forud for referatet: 
Sikkerhed ved cykelløb (sikkerhedskonsulent), frivillighedsstrategi, oplæg om 
DIF soldaterprojekt og oplæg om en inddragelsesmodel og -proces. 
 
 

Punkt 14 Eventuelt 
 Der var ingen punkter under eventuelt.  
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