
 

 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 24. juni 2022  
 
 
Tid  Fredag den 24. juni 2022, kl. 9-16 
Sted  Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro 
Deltagere  Bestyrelse: Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jens 

Albagaard (JA), Mette Wandahl (MW), Hanne Blume (HB) og 
Mai Myrhøj Tolstrup (MMT) 

  
 Administration: Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten 

Bennekou (MB), Lars Moss (LM), Ulrich Gorm Albrechtsen 
(UGA) og Søs Nellemann (SN) 

 
Afbud Jakob Knudsen og Pelle Clemmensen 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Referent  Søs Nellemann (SN) 
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger 
Der var indkommet et forslag vedr. evaluering af masterklasser og oprykning. 
Forslaget blev drøftet under punkt 11.  
Formanden bød Søs velkommen til DCU.  
 

Punkt 2 Nyt fra formanden 
HJJ orienterede om ny whistleblowerordning fra Team Danmark. Det er 
optimalt, at whistleblowerordningen bliver placeret hos Antidoping Danmark. 
Derved adskilles den undersøgende del fra Team Danmark for at få en uvildig 
behandling af henvendelser. Hver sag skal håndteres i fortrolighed. Denne 
løsning er på linje med det ønske, som bl.a. DCU udtrykte i juli 2020 og på de 
følgende dialogmøder med Team Danmarks bestyrelsesformand og DIF. 
 
MB orienterede om, at teamet omkring whistleblowerordningen ikke er på plads 
endnu. Gruppen skal bestå af personer, der er uvildige og fagligt mere end 
sportslig funderet.  
 
HB opfordrede til, at whistleblowerordningen skal promoveres, når 
konstruktionen er på plads. Desuden tilbød hun sin hjælp til 
whistleblowerordningen, da hun har erfaring og kompetencer med ordningen.  
 

Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen  
MMT orienterede bestyrelsen om BMX-udvalget arbejde. Der er udfordringer 
omkring tonen på SoMe, hvor tonen har ændret sig i negativ retning. MMT tager 
dialogen i forhold til de kritiske opslag. BMX-udvalget indkalder også til et 
sparringsmøde med kommissærer og forældre for at sætte rammerne for den 
gode dialog.  
 
Mads Kronborg Agesen og BMX-udvalget vil arbejde med at skabe synlighed 
omkring udvalget, så kontakten fra medlemmer sendes af de rette veje gennem 
klubformændene til BMX-udvalget fremfor til formændene for distrikterne, som 
det opleves, at BMX til tider gør i øjeblikket. Dette gøres for at skabe synlighed 
om BMX-udvalget og muligheden for den gode dialog fremfor nedbrydende 
SoMe-opslag.   
 
PL deltog i et møde i Landevejsudvalget tidligere på ugen, hvor han fremhævede 
det gode samarbejde trods forskellige perspektiver.  
 
PL fortalte, at der nu er kommet styr på profiltøj til kommissærerne, som nu 
kan bestille tøj via netshoppen. Han kom også med en opfordring til, at der i 
Kommisærnyt og på hjemmesiden også skrives om de positive hændelser, så 
som oprykning, frem for kun fokus på advarsler. 
 



 

JA orienterede om dialog med Michael Lajer fra MTB-udvalget vedr. projektet 
om at lave en sikkerhedsmanual og sætte en model op for, hvordan klubberne 
bliver involveret.  
 
JA har haft møde med On Trail vedr. projektet om tællere på MTB-sporene. 
Datagrundlaget kan give et indblik i, hvor meget sporerne bliver brugt. Desværre 
er data fra Naturstyrelsens side ikke tilgængelige. Hos On Trail er man 
opmærksom på at få adgang til de forskellige date, da kommuner, klubber osv. 
kan få gavn af data i forhold til vedligeholdelse og afsætning af midler hertil.   
 
JA og LM orienterede om deres møde i e-cyklingudvalget, hvor der var drøftelse 
omkring det fremadrettede udvalgsarbejde, og hvilken retning der skal vælges. 
HJJ opfordrer til, at man genbesøger strategien i forhold til, at arbejdet følger 
den retning strategien satte, og de underliggende mål/handlinger beskriver.   
 
HB har i forbindelse med overværelse af flere cykelløb bemærket, at der er 
startet enkelte nye kommissærer. Oplevelsen er, at ”junior-kommissær” bliver 
taget imod med stor omsorg fra de ældre kommissærer. UGA oplyste, at DCU 
laver en hvervekampagne for at tiltrække nye kommissærer, da der snart bliver 
stor udskiftning pga. alder. HJJ supplerede med, at der er flere Race-Marshalls, 
der har taget en kommissæruddannelse og allerede virker i denne funktion, 
hvilket er godt. 
 

Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb 
MEP orienterede om, at David Rasmussen er ansat pr. 1. august som 
sikkerhedskonsulent i DCU. David refererer til MEP med placering i 
Administrationen.  
 

Punkt 5 Nyt fra administrationen; Organisation Event Kommunikation Elite 
 
Nyt fra administrationen 
MEP orienterede om Trafik Officials (TO). Oprindeligt var udgangspunktet, at det 
var en frivillig funktion, men det har over den seneste tid udviklet sig til at være 
et lønnet erhverv nogle steder i landet. Det har udviklet sig til, at det bliver 
sværere at skaffe frivillige nok til cykelløb i konkurrence med andre stævner: 
løb, festivaler og andre events, da de ofte imødekommer en højere takst for 
ydelsen. 
 
Der er forskel på taksterne for hhv. kommissærer og TO. MEP forslår samme 
takst, så man undgår, at flere vælger TO frem for kommissær. Der var en 
ideudveksling i bestyrelsen om, at det er de lokale klubber, der skal aflønne TO 
og kommissærerne, da indtægten derved forbliver under det skattepligtige 
beløb. 
 



 

MEP og HJJ har i seneste formandsmøde med distriktsformændene om at 
etablere en Marshall-klub for Blålys, BMW og MC-Marshalls for derigennem at 
organisere de interesserede bedre - for dem, der har størst fokus på god 
sikkerhed ved cykelløb i DCU og cykling. Synligheden og samarbejdet skal ske 
ved bl.a. udlevering af vest med logo og et opgraderingskursus. 
 
MEP meddelte kort om økonomien og samarbejdet med IKC. DCU er også 
udfordret på budgettet pga. af de generelle udgiftsstigninger på 20-30%. Han 
informerede desuden bestyrelsen om, Andreas Sarbo-fonden er i proces med at 
blive overflyttet til Andreas Sabros far. 
 
MEP orienterer, at LM har fået nyt job pr. 1. september. Lars starter hos Pas 
Normal, hvor han får ansvaret for sponser- og partnership. LM slutter af efter 5 
gode år i DCU. HJJ takkede LM for hans store arbejde med sponsorer og 
partnerskaber. HJJ roste LM for hans professionelle tilgang og det faktum, at 
DCU nu leverer på parametre, som vi ikke før har formået. Hele bestyrelsen 
takkede for hans meget store indsats. MEP har siden bestyrelsesmødet 
orienteret Administrationen og DCU’s sponsorer om LM’s nye job.  
 
HJJ spurgte ind til BørneTour og næste års fortsættelse. Det er blevet en stor 
succes, og der er allerede 20 kommuner, der er interesseret i 2023. Modellen for 
næste år er pt. under bearbejdning. Formentligt vil der fra næste år blive afsat 
midler til, at en ekstern kan stå for udførelsen af BørneTour-arrangementerne, 
mens Martin Wang Hjørngaard og Kristoffer G. Nielsen forsætter og udvider 
kontakten og supporten til de lokale klubber. LM har modtaget mange 
henvendelser fra sponsorer, der gerne vil bidrage til næste års afvikling. 
 
MEP orienterede om Martin Eckhoff fra Team Christiania, der havde kontaktet 
Ordensudvalget vedrørende klubbers involvering i holdpræsentationen i 
forbindelse med den danske Tour start og de kriterier formanden for Distrikt 
Sjælland Morten Anderson har sat for deltagelse. Her blev Team Christiania ikke 
udpeget. DCU’s ordensudvalg har afvist at hans indsigelser. 
 
Kommunikation 
UGA orienterer om, at der er mange flere videoer på vores SOME-kanaler.   
 
Nyhedsbrevsmodtagerne er blevet kontaktet med en mail fra DCU, hvor vi 
anmoder om samtykke til fortsat at måtte kontakte dem pga. gældende 
GDPR-regler. I samme ombæring har mailmodtagerne også haft mulighed for at 
vælge, hvilke discipliner de vil følge. Efter sommerferien vil kommunikation 
segmentere udsendelsen af nyhedsmail. Hvis DCU ikke havde foretaget denne 
manøvre, kunne Forbrugerombudsmanden havde udstedt en bøde på kr. 50.000. 
 



 

Elitearbejde 
MB giver en update om elitearbejdet under pkt. 6 
 
Kommercielle 
LM fremhævede igen, at der er udfordringer med frivilligheden. Bl.a. har det 
været svært at finde frivillige til opsætningsholdet på PostNord Danmark Rundt. 
Der var en ideudveksling blandt bestyrelsen om, hvordan man fastholder og 
tiltrækker frivillige. 
 
LM pointerede, at arbejdet omkring DM-ugen har resulteret i en relativ stor 
arbejdsbelastning for DCU og de lokale klubber sammenlignet med, hvad vi 
normalt bruger på vores DM (landevej, MTB og BMX). Såfremt DCU skal indgå i 
DM-ugen på sigt, vil der skulle oprettes et betydeligt tættere samarbejde 
omkring projektstyringen med mere ansvar og ”hands on” fra DIF’s side.  
Der er aftalt evaluering med DIF i uge 32, hvor det overordnede 
projektsamarbejde samt økonomi er på dagsorden. 
 
Til sidst informerede LM om den nye webshop, hvor DCU har startet et 
samarbejde med CYKOM. UGA er trukket ind i loopet, nu hvor LM stopper.  
 

Punkt 6 Udfoldelse af elitestrategi 
MB fremlagde DCU’s Elitestrategi og de forskellige indsatser. Herunder blev 
bestyrelsen ligeledes orienteret om, de ”grundsten” landstrænerne og 
elitechefen arbejder ud fra. Fremadrettet sker fremlæggelsen på årets første 
bestyrelsesmøde med en halvårlig status. 

 
Punkt 7 Udfoldelse af eventstrategi 

LM gennemgik Kommerciel Eventstrategi fra 2019 frem til arbejdet i dag samt 
fokus i det videre arbejde.  
 

Punkt 8 Bestyrelsens evaluering fremadrettet 
MEP informerede om, at DCU har købt adgang til analyseværktøjet Analyzer til 
brug for forarbejdningen af de indkomne besvarelser ved udsendelse af det 
elektronisk evalueringsskema. Som noget nyt i evalueringen tilføjes 
kommentarfelter, hvis man svarer lavere end score tre. HB fandt det brugbart 
med kommentarfelter, men kun hvis der sker opfølgning. 
Udsendelsestidspunktet bliver før jul med svarfrist primo januar. 
 
HJJ ønskede at tilføje et punkt til dagsordenen fremadrettet, hvor bestyrelsen 
kort evaluerer mødet inden afslutning. Det blev vedtaget og vil ligge under punkt 
12. 
 



 

Punkt 9 Fordelsunivers/loyalitetskoncept 
MEP indledte med en kort præsentation af konceptet, der skal være et 
community for alle, der elsker cykling. UGA gennemgik konceptet ved en 
præsentation. Bestyrelsen bakkede op om udrulningen af konceptet. 

 
Punkt 10 Strategigruppe omkring licensstruktur etc. 

JA og PL giver en status på næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 11 Indkommende sager 

Landevejsudvalget havde fremsendt forslag vedr. evaluering af den nye 
Masterinddeling. Pt. er det rytteren selv, der skal tage initiativ til oprykning til 
næste klasse. Nu begynder der at være en ophobning i de lave klasser, hvor de 
hurtigere klasser mangler ryttere. PL gav en kort orientering om forslaget, da 
han har deltaget i møde, hvor forslaget blev til. Der foreslås et pointsystem, 
hvor man rykkes op, når man har samlet x-antal point. Udvalget ønsker mandat 
til at tvangsoprykke ryttere løbende. Evt. ændringer af sportslige regler kan ske i 
løbet af året, sådan at vi sikrer løbende tilpasninger.  
 
Processen foreslås, at når Sportstiming oplyser resultater, får rytteren besked 
om, at man har samlet point nok til at blive rykket op til næste klasse.  
 
Bestyrelsen støttede forslaget og dermed vedtaget. Udvalget blev underrettet 
umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 
 
Distriktsformændene for de to distrikter havde opfordret til, at datoen for 
reduktionen i licensprisen ændres fra 1. august til 1. juli, da det vil give bedre 
mulighed for de frivillige til at nå at godkende licenser inden de første løb i 
august. Bestyrelsen godkendte forslaget, og ændringen er blevet gennemført i 
licenssystemet. 

 
Punkt 12 Kommunikation fra mødet 

JA takkede for den grundige intro til elitearbejdet. MW opfordrede til, at man 
kommunikerede grundstenene for elitearbejdet bredere ud. 

 
Punkt 13 Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 8. september i Middelfart. MW 
deltager via Teams. 
 
Kampagnen om at få flere til at gå til cykling 
UGA orienterede om kampagnen med at få flere børn til at gå til cykling.  
 
Formanden takkede herefter for et godt møde og ønskede alle en god DM-uge. 


