
 

 

 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde  
Tid:  Onsdag d. 8. oktober 2014, kl. 9.00-16.00 
Sted:  Idrættens Hus 
Deltagere:  Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Lone Billehøj 

(LBI), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson 
(BSM) og Trine Lindberg (TLI). Klaus Bach (KB) fremmødte kl. 14.30.  

Afbud:  Lars Bonde (LB) 
Mødeleder:  NS 
Referent:  TLI 

 
Punkt 1 Godkendelse af dagorden 

Søren Johansen inviteres ind til mødet for at informere om hjemmesiden. Se under 
eventuelt.  

 
Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger 

Veteranudvalget har søgt om støtte til VM i Manchester. Bestyrelsen drøftede 
ansøgningen - især med fokus på, at der ikke er givet støtte til veteran 
arrangementer i andre discipliner. Derudover har ikke tidligere været kutyme at 
udvalget har fået støtte til VM.  
 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke ydes tilskud til turen. Udvalget skal fremadrettet 
tænke VM ind i deres årlige aktivitetssansøgning.  

 
Punkt 3 Vision og strategi arbejde  

I forhold til bestyrelsens målsætninger indarbejdes punktet ”det skal være sjovere og 
nemmere at være cykelleder” i det kommende arbejde med udvikling af en 
frivillighedsstrategi. Frivillighedsstrategien behandles på bestyrelsesmødet d. 2. 
december.  
  

Punkt 4 Politisk Orientering (lukket punkt) 
 

Punkt 5 Udvikling  
5.1 Strukturgruppen / klub- og medlemsskabsstruktur (drøftelse) 

Oplægget er blevet præsenteret til bestyrelsesmøder i distrikterne og BSM har 
oplevet positive reaktioner. Der er sendt nyhedsbrev ud til klubber og 
nyhedsbrevsregistranter.  
 
BSM har bl.a. fået følgende tilbagemeldinger:  
- Det skal være tydeligt hvilken værdi de enkelte klubmedlemsskaber har 



- Der skal laves en drejebog for udviklingsplaner med klubberne   
- Bekymring for at sportsklubben ville blive en gennemgangsklub. Det er derfor 

vigtigt, at vi får beskrevet værdien, så dette klubmedlemsskab ikke opfattes som 
en gennemgang 

- Bekymring for at en klub skal være eliteklub for at kunne køre DM 
- Vigtigt at tage stilling til, hvordan vi får nye ryttere ind i løbene i kraft af at 

prøveordningen ikke er gældende længere  
 
JK: Savner gode argumenter for hvorfor en klub skal være eliteklub. Vi skal finde 
styrkerne ved det klubmedlemsskab (og ikke kun krav, som det fremgår nu).  
 
Vi skal stræbe mod at implementere mest muligt i 2015. En ide kunne være, at 
administrationen på forhånd fordeler klubberne i de tre klubmedlemsskaber. 
Dernæst har klubberne mulighed for at ændre dette frem til en given dato, hvis de 
ønsker et andet klubmedlemsskab.   
 
På bestyrelsesmødet d. 31. oktober præsenteres en tidsplan samt hvad der skal 
stemmes om til kongressen og hvad bestyrelsen alene kan beslutte.  
 
Oplægget medførte en diskussion omkring problematikken omkring team, herunder 
hvordan vi skal gribe ind overfor det. Til bestyrelsesmødet d. 31. oktober tages 
diskussionen ud fra beskrivelse af forskellige scenarier. DG, BSM og TLI arbejder 
videre med dette.  
 
Kommende møder: 
- 20. oktober: strukturgruppemøde 
- 22. oktober: formandsmøde (distrikt Sjælland) 
- November: ambassadørmøder  
- 22. november: årsmøde distrikt Sjælland 
- 23. november: formandsmøde og årsmøde distrikt Jylland/Fyn 
Vigtigt at vi til disse møder, får samlet alle bekymringerne ind, så vi kan forklare disse 
på kongressen.  
 
BSM opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til løbende at melde ind, hvis de har 
tilføjelser og ideer.  

 
5.2 Velkomst folder til nye klubber (drøftelse) 

Punktet blev en orientering grundet det tidsmæssige perspektiv på mødet.  
 
I forhold til klubfolderen udarbejdes der en generel folder, som suppleres med en 
folder målrettet f.eks. den sociale rytter, konkurrencerytteren mm. På den måde kan 
vi målrette vores kommunikation mod den enkelte klub.  
 



Udover folder til klubber udarbejdes der en folder, som fortæller historien om 
Danmarks Cykle Union. Denne kan uddeles til samarbejdspartnere, mulige sponsorer 
mm.  
 

Punkt 6 Elite  
 DG gav en kort orientering, da LB var fraværende   

- Bane: OL kvalifikationen er startet med kvalifikationsløb til VM 2015. EM køres på 
Guadeloupe i uge 43. 

- MTB: Mads Bødker samt landsholdsryttere er inviteret til UCI løb i Malaysia i uge 
42. 

- Generelt: Der er igangsat arbejde med en opdatering af/reel udvikling af et politik 
katalog til ryttere i bruttolandsholdsregi. Emner  

o Uddannelse 
o Træningsregistreringer 
o Eksterne trænere 
o Doping 
o Ergogene stoffer 
o Agenter 
o Frivillige ledere 
o Tøj/Påklædning 
o Kommunikation til og med pressen  

 
Punkt 7 Administrationen  
7.1 Invitation til aktivitetsseminar d. 1. november (orientering) 

Starttidspunktet rykkes frem til kl. 10.00 og invitationen godkendes.  
 
Punkt 8 Anti Doping  
 Intet nyt. 
 
Punkt 9 Økonomi 
9.1 Budget 2015 

DG gennemgik fremsendte budgetforslag og input fra bestyrelsesmedlemmerne 
blevet taget til efterretning.  

  
NS: Vi bør som min. budgettere med 200.000 kr. i overskud, så vi i løbet af året har 
en buffer. NS ønsker at se forslag til, hvordan budgettet kan håndteres med denne 
målsætning. Disse forslag præsenteres på bestyrelsesmødet d. 31. oktober.  
 
På baggrund af de ansøgninger, der kommer ind fra udvalgene, vil administrationen 
til bestyrelsesmødet d. 31. oktober kommer med et forslag til en fordeling. JK har en 
ide om, at flere udvalgsansøgninger vil indeholde aktiviteter målrettet piger og 
damer. Hvis dette er tilfældet kan aktiviteter på tværs koordineres på 
aktivitetsseminaret d. 1. november.  
 

 



Punkt 10   Evaluering af events 
LBI har været i kontakt Lotte Korps, som har et firma der arrangerer bespisning til 
events. LBI havde Lotte Korps med til afslutningen af PDR på Frederiksberg og har 
fået en tilbagemelding på flere elementer, der kan løfte VIP-området. LBI sender 
kontaktoplysningerne på Lotte Korps til NS.  

 
10.1 Post Danmark Rundt (drøftelse) 

Vigtigt at vi får en snak med løbsbyerne omkring hvad der virker/ikke virker.  
 
10.2 Post Danmark Rundt Motion (drøftelse) 

Et stort overskud med en lille indsats. Der er et stort potentiale i dette løb. 
Fremadrettet kan der laves differentieret betaling, med forskellige niveauer for f.eks. 
overnatning, tidtagning mm.   
 

10.3 Kongeetapen (drøftelse) 
Det brev drøftet hvilken dag, etapen skal lægges i 2015, herunder om den skal 
lægges søndagen inden eller om torsdagen. Hvis løbet flyttes til søndag, mister 
deltagerne den oplevelse, der er ved at køre på ruten samme dag som Post Danmark 
Rundt feltet. Derudover er der økonomiske konsekvenser ved at flytte det til søndag, 
pga. bl.a. afspærringer mm.  
 
Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at fastholde kongeetapen torsdag under 
Post Danmark Rundt.  
 
Til næste år, ønsker bestyrelsen en beregning på hvor mange flere ryttere, der skal til 
ved afvikling om søndagen, for at sikre den indtjening, som det koster at skulle sætte 
det hele op.  
 

10.4 DM holdløb (drøftelse) 
Fremadrettet skal der laves en forventningsafstemning mellem administrationen og 
de involverede klubber.  
 
Der sendes snarest information ud til klubberne vedr. tilbagemelding omkring hvem 
der vil afholde løbet til næste år.  

 
 
10.5 Gran Fondo (drøftelse) 

Et fantastisk arrangement og godt brand for Danmarks Cykle Union.   
 
NS: Virkede til at løbet trak mange ressourcer væk fra kontoret. DG oplevede, at det 
for mange fyldte meget, hvilket skal ses i lyset af, at det var et nyt arrangement og 
første gang vi var involveret. Selve afviklingen har krævet en stor indsats fra 
administrationen, som vi har lært meget af. Fremadrettet skal der være en skarpere 
forventningsafstemning mellem klub og administration.  
 



BB forslår, at distrikterne kan inddrages fremadrettet, da de har erfaringer med at 
arrangere løb.  

 
Punkt 11 Nyt fra bestyrelsen 
11.1 Sikkerhed ved cykleløb (mundtlig orientering fra NS) 

NS er i kontakt med forskellige myndigheder (politi, ministerier, kommuner mm.) og 
arbejder med en målsætning om, at når vi i fremtiden søger om at afholde løb 
(kategori 1 og 2), søger vi automatik kommunerne om, at vores cykleruter er 
ensrettet. Det fremadrettede arbejde løftes gennem KL. Jo mere kvalitet vi leverer, 
desto større sandsynlighed for en godkendelse.  
 
NS er i kontakt med et firma, der laver skilte, som er meget interesserede i at komme 
med. De er eksperter i skilter og afmærkninger. Derudover er NS i kontakt med TRYG 
vedr. støtte til projektet.  

 
11.2 Orientering om tur til VM (orientering) 

NS opridsede kort den skriftlige orientering.  
 
Punkt 12 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund 
12.1 Etablering af Spor- og Naturudvalg (beslutning) 

Bestyrelsen drøftede organiseringen som selvstændigt udvalg, herunder om udvalget 
skal vælges på samme måde som vores resterende udvalg. På bestyrelsesmødet d. 
31. oktober præsenteres bestyrelsen for et lovforslag til kongressen.  

    
12.2 Etablering af Kommunikationsudvalg (beslutning)  

KB ønsker et ad-hoc udvalg, som kan tage sig af forskellige opgaver. KB og NS 
beskriver det mere konkret og har det med på bestyrelsesmødet d. 31. oktober.  

 
12.3 MTB ønsker årsmøde i forbindelse med kongressen (beslutning) 

Bestyrelsen har intet imod at MTB placerer deres årsmøde i Idrættens Hus samme 
weekenden som kongressen. Dog kan MTB klubberne ifølge vores love ikke deltage i 
kongressen om søndagen.  
Ønskede midler til afvikling skal indskrives i udvalgets aktivitetsansøgning for 2015.  
  
Bestyrelsen drøftede muligheden for at åbne kongressen for vores klubber, hvor de 
kan deltage som tilhører. Denne tanke kan drøftes til kongressen om lørdagen.  

 
12.4 Ansøgning fra veteranudvalget (beslutning) 
 Behandlet under punkt 2.   
 
Punkt 13 Nyt fra DIF 
13.1 DIF’s politiske program (orientering) 

Der er pt. afviklet to møder. Når der er mere substans i politikken bliver denne sendt 
rundt til bestyrelsen. Politikken skal godkendes på DIF’s årsmøde i maj.  

 



Punkt 14 Nyt fra UCI, UEC og NCF 
14.1 Nyt fra UCI Kongres 2014 (orientering) 
 NS: Det går fremad og der er stor aktivitet.  

HJJ: Flere områder hvor vi fremrettet kan bruge UCI mere end vi tidligere har gjort, 
hvis vi evner at udnytte det.   
NS og DG laver et oplæg til mødet d. 31. oktober vedr. det fremtidige arbejde i UCI.  
 

14.2 Nyt fra NCF (orientering/beslutning) 
NS: Det er sendt invitation ud til fælles seminar på tværs af unionerne som afvikles d. 
23-24. januar 2015 i Idrættens Hus.  
 
Bestyrelsen besluttede at støtte Nordisk MTB liga med 4.000 kr.  

 
Punkt 15 Eventuelt 
 Søren Johansen informerede omkring den nye hjemmeside. 

- Flere features er implementeret, mens nogle afventer.  
- Webshoppen er klar. På sigt skal alle logge ind, for at kunne handle  

o DG: Produkterne der vil blive solgt, vil være fra vores samarbejdspartnere. 
Det kan f.eks. være cykletøj fra Diadora og Parentini. Tøjet sendes ud fra 
deres lagere. Vi mangler pt. en distributionsaftale med Post Danmark.  

- I forhold til den nye licensdatabase, bliver det enkelte medlem 
omdrejningspunktet. Opbygningen er fleksibel og kan tilpasses fremadrettede 
ændringer. 1/11 er en betaversion klar og 1/12 går vi i luften.    

 
Hvis udvalgene/distrikterne har noget de gerne vil have på hjemmesiden kan de 
sende det til Søren Johansen (johansen65@gmail.com), som lægger det på. 
Fremadrettet er tankerne er udvalgene og distrikterne får mulighed for selv at lægge 
materiale på hjemmesiden.  
 
JK: Banen i Odense indvies først d. 14. november. Banen er interesseret i at byde ind 
på EM, hvilket de kontakter administrationen om.  
 
BK: Næste år samarbejder MTB med trial klubber vedr. afholdelse af løb.  
 
KB: På kongressen lørdag kan der laves en workshop omkring markedsføring. HJJ: 
vigtigt at vi overvejer hvor meget vi kan have på programmet, hvis vi også overvejer 
at invitere en fra UCI. Prioriteringen bliver, at UCI kontaktes først, og hvis de ikke kan, 
så tager TLI fat i KB.  
 

Punkt 16 Kommunikation 
16.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet? 

- Mere info omkring strukturgruppe arbejdet samt at der er nedsat en gruppe, der 
ser nærmere på team navne og hvilke muligheder der er fremadrettet 

- Vi fastholder samme stil som sidste år og afholder aktivitetsseminar med vores 
udvalg 



- Nye og gode oplevelser med UCI, som er i fremdrift, hvor bl.a. nye teknologier 
afprøves  
 

Punkt 17 Næste møde 31.10.2014 
17.1 Punkter til dagsorden  

- Udviklingsmuligheder omkring events 
- Kongres 2015 

 
 
 


