
 

 

 

REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde  
Tid:  Tirsdag d. 2. december 2014, kl. 9.00-17.00 
Sted:  Idrættens Hus 
Deltagere:  Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach 

(KB), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Samuelsson (BSM), 
Lars Bonde (LB) og Trine Lindberg (TLI). 

 HJJ deltog under punkterne 1-5.2 samt 8. BB deltog under punkterne 1-2.2 samt 8 og 
11-16.  

Afbud:  Lone Billehøj (LBI)  
Mødeleder:  NS 
Referent:  TLI 

 
Punkt 1 Godkendelse af dagorden 
 Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:   

- Punkt 8 og 5 flyttes til først på mødet, for at sikre at BB og HJJ vil være til stede 
under disse punkter 

- Søren Johansen deltager under eventuelt for at give en status på licensportalen 
 

 
Punkt 8 Anti Doping  
8.1 Antidoping-politik (beslutning) 

Arbejdsgruppen er mødtes tre gange siden etableringen og det giver god mening at 
have en repræsentant fra Anti Doping Danmark (ADD) med i gruppen.   
 
Bestyrelsen godkender det fremsendte udkast til en antidoping-politik for Danmarks 
Cykle Union. Næste skridt er, at arbejdsgruppen går videre med at udarbejde de 
indsatser, som skal støtte op omkring politikken. Indsatserne forventes præsenteret 
på bestyrelsesmødet d. 10. januar. Bestyrelsen ønsker yderligere, at arbejdsgruppen 
udarbejder et udkast til en kommunikationsplan for antidoping-området.  
 
Bestyrelsen havde følgende forslag til arbejdsgruppen, som denne kan vælge at gå 
videre med: 
- Som forbund ønsker vi at sende et signal om, at vi ønsker at der er flere test  
- Synliggørelse af ADD, når de ude ved løb 
- Inddragelse af eksterne interessenter, f.eks. kommunerne  
- http://truechampionorcheat.org/ 
 
 

http://truechampionorcheat.org/
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Punkt 5 Udvikling  
5.1  Samarbejde med DGI (orientering)  

BSM orienterede omkring samarbejdet med DGI. Pt. afventer vi, at de to 
hovedbestyrelser mødes for at gennemgå visionsaftalen. Visionsaftalen løber over en 
tre årig periode.  
 
Når visionsaftalen er godkendt, går vi videre med den konkrete organisering samt 
handleplaner for de tre områder (flere kvinder, flere mænd i foreningerne samt 
indoor cycling). Oplægget er, at DCU bliver hovedansvarlig for at drive projektet. DGI 
har ansvaret for kvindecykling, mens indoor cycling vil ligge hos DCU. I forhold til 
ressourcer allokeres der ikke specifikke ressourcer udover DIF-projektet.  
 
Tillid, gensidigt samarbejde og kommunikation er nøgleordene i den kommende tid.  
Aftalen er, at begge parter nævnes i f.eks. pressemeddelelser, artikler mm.  
 
Punktet førte til en drøftelse omkring fundraising, herunder hvordan vi kan blive 
dygtigere til at indhente midler gennem puljer og fonde. Fundraising sættes på som 
drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde. KB har input til en oplægsholder.  
 

5.2  Plan for evaluering af "Struktur-processes forløb" (drøftelse, mundtlig oplæg, BB) 
BB ønsker, at vi evaluerer processen omkring strukturarbejdet. Det er vigtigt, at vi 
lærer af processen, herunder den måde vi har grebet processen an på, så vi ved hvad 
vi med fordel kan gøre anderledes næste gang.  
 
Bestyrelsen besluttede, at BSM, HJJ og TLI laver oplæg til en evaluering til 
bestyrelsesmødet d. 10. januar.  
 
KLUBSTRUKTUR 
Det udsendte covernotat opsummerer input fra årsmøderne i distrikterne.  
 
Bestyrelsen er enig om, at strukturgruppen skal fortsætte, herunder inddrages i 
forholdet til implementeringen af strukturen. Bestyrelsen ønsker at mødes med 
strukturgruppen lørdag formiddag før kongressen. BSM giver besked videre til 
strukturgruppen.  
 
I forhold til oplægget er det vigtigt, at vi kommunikerer ud hvad det er vi ønsker 
vedtaget på kongressen til januar og hvad der kommer senere. BSM, HJJ og TLI laver 
en oversigt over dette, som sendes ud til bestyrelsen.  
 
Input der tages med videre: 
- Foråret skal bruges på sammenlægning af DCU motion med distrikterne 
- Det blev drøftet hvorvidt, at kontingentet skal være ens i de to distrikter. Dette 

virker ikke muligt pga. de forskelle der er strukturelt mellem Sjælland og 
Jylland/Fyn. I Distrikt Jylland er der både flere klubber og flere licensryttere. 
Dette betyder, at der er flere løb og ca. dobbelt så mange startende ryttere til 
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løbene end i distrikt Sjælland. Det betyder som udgangspunkt, at der er flere til at 
betale for distriktets drift, hvilket er baggrunden for forskellige kontingentsatser. 
Det er vigtigt, at vi kommunikerer dette ud, så medlemmerne bliver 
opmærksomme på, hvad kontingent forskellene bygger på.  

- I forhold til drøftelserne omkring Fremtidens Cykleløb anbefaler LB, at der 
inddrages parter fra den sportslige sektion samt Continental holdene.  

 
BSM, HJJ og TLI justerer oplægget i forhold til de input der er modtaget på 
distrikternes årsmøder. Det justerede oplæg sendes til bestyrelsen senest d. 12. 
december. Dernæst har bestyrelsen mulighed for at kommentere på det, hvorefter 
det sendes ud til repræsentantskabet inden jul.  

 
 
Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger 
2.1 Ønske om nedsættelse af afgift for U19 team (beslutning) 

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om nedsættelse af henholdsvis licens pris og 
teamafgift for et U19 team. Et team betaler 1.500 kr. pr. licens og 15.000 kr. hvis 
teamet har et kommercielt navn.  
 
Afgiften for juniorteams bygger bl.a. på den ekstra administration, der ligger omkring 
håndteringen og sagsbehandlingen af et team. Endvidere allokerer DCU årligt mange 
ressourcer til talentarbejde på U17 og juniorsiden, hvilket også kommer teams til 
gavn i forhold til at have gode ryttere.  
 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke gives nedslag ud fra et lighedsprincip.   
 
Priserne på licenser og team afgifter skal til den kommende revision af de sportslige 
regler tages ud og skal fremadrettet fremgå på hjemmesiden på lige fod med de 
øvrige licenspriser.  

 
2.2 Ændringer til sportslige regler (beslutning) 

FORSLAG FRA VETERANUDVALGET  
Udvalget stiller forslag om oprettelse af en H70 klasse. Bestyrelsen drøftede 
forslaget, herunder tilbagemeldingerne fra teknisk kommission og distrikt 
Jylland/Fyn. JK fremlagde distrikt Jylland/Fyns synspunkter. Distriktet mener, at en 
ekstra H klasse vil medføre en ekstra byrde for løbsarrangørerne mht. ekstra 
præmier mm.  
 
Bestyrelsen besluttede på baggrund af deres drøftelse, at godkende forslaget. 
Veteranudvalget skal senest d. 1. oktober 2015 indsende en evaluering på den nye 
klasse. Præmietaksten fastholdes som H60.  
 
FORSLAG FRA DISTRIKT JYLLAND/FYN 
JK præsenterede kort forslaget, som gælder for senior og H-klasserne. Der har været 
forskellige opfattelser af hvordan teksten omkring oprykning skal forstås. Distrikt 
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Jylland/Fyn ønsker, at få praksis nedskrevet. Formålet er klare retningslinjer for 
hvornår man kan og hvornår man skal rykke op. Dvs. at en rytter med op til 32 point 
kan vælge om han vil rykke op, mens at rytteren ved 32 point skal rykke op.  
 
Bestyrelsen drøftede forslaget samt tilbagemeldingerne fra teknisk kommission. LB 
ønsker fortsat, at den sportslige sektion er med til at bestemmer oprykninger fra B til 
A, når der ikke er point nok, således at der også tages hensyn til rytternes sportslige 
udvikling.  
 
Bestyrelsen vedtog forslaget fra Distrikt Jylland/Fyn.  
 

 
Punkt 3 Vision og strategi arbejde  
3.1 Frivillighedsstrategi (beslutning) 

Bestyrelsen godkender administrationens indstilling om at deltage i DIF’s 
procesgruppe vedr. udarbejdelse af en frivillighedsstrategi.  
 
Bestyrelse forslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af TLI, en 
repræsentant fra bestyrelsen samt et par frivillige (gerne én ung under 25 år). KB 
deltager på vegne af bestyrelsen. BSM og TLI udpeger to kandidater, som kontaktes 
med henblik på deltagelse.  

 
3.2 Bestyrelsens strategiske målsætninger for 2015 (drøftelse) 

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at vi har et længere perspektiv på de 
målsætninger vi sætter. Vi har gang i store væsentlig ting, hvilket vi skal fastholde 
fokus på. Bestyrelsen besluttede, at fastholde punkterne fra 2014 samt at tilføje 
punkterne ”DCU øger værdien til gavn for alle” samt ”Organisationsstruktur”.  
 
TLI og DG laver udkast til det materiale, der skal sendes ud med kongresmaterialet. 
Bestyrelsen præsenteres for udkastet til kommentering inden.  
 
 

Punkt 4 Politisk Orientering  
4.1 Træd til Danmark (mundtlig orientering, NS) 

Dialogen med Kræftens Bekæmpelsen er i gang. Forventningen er, at bestyrelsen 
modtager et oplæg til beslutning til d. 10. januar.   

 
4.2 Traffic officials (drøftelse, mundtlig oplæg, NS) 

Vi skal være skarpere på dette område, således at vi får flest muligt uddannet. NS 
oplever, at mange kommuner udbyder traffic officials kurserne gratis. Bestyrelsen 
ønsker, at vi oparbejder en database over uddannede traffic officials, således at 
klubberne kan bruge denne liste til at rekruttere, når de skal afholde løb.  
 
Administrationen udarbejder til mødet d. 3. februar et oplæg på: 
- Beskrivelse af hvordan et kursus planlægges 
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- Beskrivelse af hvordan en database over uddannede traffic officials kan opnås 
(evt. inddrage traffic officials fra andre idrætter) 

- Skal DCU være katalysator på afvikling af kurser eller skal vi gå i dialog med 
kommunerne vedr. dette? 

 
4.3  Hovedsponsorat (lukket punkt) 

 
4.4  Dameprojekt (lukket punkt) 

 
 

Punkt 6 Elite  
6.1 Status (orientering) 
 Udover den skriftlige orientering, havde LB følgende: 

- DM ruten for 2016 er godkendt. Arrangøren ønsker at ændre i programmet og 
retter henvendelse til DCU omkring dette.  

- Der er afholdt møde med Sports direktører og Managere for Continental Teams. 
På mødet fik vi konsensus omkring regler, som omhandler begrænsninger i 
forhold til hvem der kan møde op hvor. Reglerne er meldt ud til CULT og de fire 
Continental Teams. 

 
LB vil ikke være til stede på kongressen, da han er til World Cup i Columbia.  
  

6.2 Udtagelseskriterier til Post Danmark Rundt (drøftelse/beslutning) 
Bestyrelsen drøftede udtagelseskriterierne og LB fik flere gode input. LB tager disse 
med retur og sammen med Morten Bennekou vil de lave et nyt udkast til beslutning 
til mødet d. 10. januar.  

 
 
Punkt 7 Administrationen  
7.1 Bestyrelsesmøder 2015 (beslutning) 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte udkast til en mødeplan. DG og TLI kommer med 
udkast til en ny mødekalender til bestyrelsesmødet d. 10. januar, hvor der tages 
højde for følgende: 
- Møde d. 3. februar 2015, kl. 14.00 i forbindelse med seksdagsløbet  
- Mødet d. 6. maj flyttes frem 
- Mødet d. 9. september flyttes frem 

  
7.2 Kongres (orientering)  
 Valgene til kongressen er på plads. På nær Willy Frederiksen genopstiller alle. Mie 

Lacota opstiller som ny formand for dameudvalget. Formanden for Veteranudvalget, 
Kim Ryan Hansen, trækker sig et år før tid. Erik Steen Jørgensen (nuværende medlem 
i udvalget) ønsker at stille op til formandsposten.  
 
NS sender hans oplæg til bestyrelsens beretning rundt til kommentering. 
DG spørger Ole Kjeldsen om han vil være dirigent.  
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Lørdagens program:  
- 10.00-12.00: Møde mellem strukturgruppen og bestyrelsen 
- 12.00-13.00: Frokost 
- 13.00-14.00: Adskilte møder i distrikterne 
- 14.00-15.00: Møde på tværs af distrikterne 
- 15.30-17.30: Oplæg 
- 18.00-19.30: Middag    
- 19.30-21.00: Oplæg ved James Carr, UCI  

 
Punktet omkring oplæg blev drøftet, herunder hvilket fokus vi skal have. Flere ideer 
blev præsenteret: 
- Workshop omkring Fremtidens Cykleløb, som skal give værdi til det 

fremadrettede arbejde i strukturgruppen  
- Oplæg fra andre forbund/klubber som har succesfulde cases som vi kan blive 

inspireret af 
- Workshop omkring ” Hvad skal DCU og distrikterne levere som de ti vigtigste dele 

i 2019?” 
 
DG, BSM og TLI går videre med de input der er kommet og fastlægger oplæggets 
indhold.  
 
Under dette punkt blev kontakten til udvalgene drøftet, herunder rollen som 
bestyrelseskontakt samt evaluering af kontakten til udvalgene. Denne drøftelse tages 
op igen på bestyrelsesmødet d. 3. februar. DG og NS laver et oplæg til hvad rollen 
som udvalgskontaktperson indebærer.  
 

   

Punkt 9 Økonomi 
9.1  Budget opfølgning 2014 (orientering) 

Det forventes, at året slutter med et overskud på ca. 42.000,-, under forudsætning af 
der ikke kommer uforudsete udgifter samt at der ikke kommer ekstraordinære 
bevillinger.  
Der balanceres meget tæt på at driften præcis løber rundt, hvorfor der skal være 
mådehold ift. alle udgifter på alle niveauer. Der er ikke udsigt til yderligere indtægter, 
udover det allerede budgetterede. 

   
På kongressen skal vi tydeligere vise vores økonomi, således at alle kan få en 
forståelse af, at DCU’s økonomi i disse år er presset med stigende udgifter og 
stagnerende indtægter på bl.a. klub og medlemssiden.   

  
9.2  Udvalgs budgetter (beslutning) 

Rammen er baseret på udvalgsansøgningerne samt input på aktivitetsseminaret d. 1. 
november. Budgetoplægget til bestyrelsen er fordelt efter et princip om en 
nogenlunde ligelig fordeling til sportslige aktiviteter på baggrund af de ansøgte.  
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Bestyrelsen drøftede indstillingen og godkendte herefter rammen.  
 
Udvalgene skal have en tilbagemelding om, at det tildelte budget er en ramme. Dvs. 
at udvalget kan disponere over deres budget til de aktiviteter der ønsker. Udvalgene 
skal melde tilbage, mht. hvilke aktiviteter de vælger at gennemføre ud fra den 
ramme de har fået, dvs. der skal indsendes en revideret handlingsplan. 
Kommissærudvalget og MTB-udvalget får tillige en uddybende forklaring.  
 
MTB har søgt en del penge til events/løb. NS vil tage en dialog med udvalget omkring 
dette, således at vi kan hjælpe udvalget med at hente penge andre steder, f.eks. hos 
kommunerne. Derudover skal vi finde en løsning på de 129.000 kr. udvalget har søgt 
til tidtagning, udstyr mm. Dette tages op på det møde der afvikles mellem udvalget, 
KB, BB og DG.  
 

9.3  Budget 2015 (beslutning) 
Bestyrelsen godkendte budgettet.  

 
 
Punkt 10 Nyt fra bestyrelsen 

Plan for bestyrelsens repræsentation til DM arrangementer blev gennemgået. Der 
skal som udgangspunkt helst være et bestyrelsesmedlem til stede, hvis dette ikke er 
muligt, spørges et medlem fra det pågældende aktivitetsudvalg om de kan deltage.  
Repræsentation til DM arrangementer i december og januar måned blev fordelt.  
 

Dato Disciplin Repræsentant/er 

4. december DM Omnium Junior i Ballerup 
Super Arena, Ballerup 

Klaus Bach 

6. december  DM Sprint for børn og unge i 
Ballerup Super Arena, Ballerup 

Erik Steen Jørgensen 

6.-7. december DM Bane Veteran i Ballerup 
Super Arena, Ballerup 

Erik Steen Jørgensen 
 

13.-14. december DM Bane i Ballerup Super 
Arena, Ballerup 

Lars Bonde 

28. december DM Omnium Elite herre og 
damer på Odensebanen, 
Odense 

Jakob Knudsen 

30. december DM Bane i Ballerup Super 
Arena, Ballerup 

Klaus Bach 

10.-11. januar DM Cykle Cross, Fredericia 10/1 – Afventer Henrik 
Sørensen 
11/1 – Bo Belhage 
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Punkt 11 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund 
11.1 Ansøgning fra MTB udvalget (beslutning) 

Udvalget har i 2014 haft en ekstra udgift på ca. 50.000 kr. Udvalget ønsker at flytte 
de ikke forbrugte aktivitetsmidler fra deres udvalgsbevilling for 2014, til at dække 
nogle af de uforudsete udgifter til tidtagning.  
 
Sagen blev drøftet og belyst fra de involverede parter (BB, DG og KB). For at nå frem 
til en beslutning samt drøfte situationen for 2015 og frem blev det aftalt, at NS, BB, 
KB og DG holder et møde med MTB udvalget. TLI indkalder til mødet.  
 
Vedr. skrivet fra MTB udvalget omkring turen til MyLabs konference, er bestyrelsen 
enige om, at videndeling er vigtig. Dernæst er det vigtigt, at vi søger et 
resultatformidlingssystem, der går på tværs, i det omfang det er muligt. Der 
indkaldes til møde mellem BB, repræsentanter fra distrikterne og andre som finder 
det relevant. Fra Jylland/Fyn inviteres Henrik Kristensen med.  
 
Spor- og Naturudvalget har haft en succesfuldt Sporbygger konference den første 
weekend i november.  
 

 
Punkt 12 Nyt fra DIF 

DIF’s politiske program, DG 
Der arbejdes i øjeblikket med oplæg til DIF’s fremtidige politiske program. Dette 
forventes snart klart og dernæst informeres bestyrelsen grundigt om det.   

 
 
Punkt 13 Nyt fra UCI, UEC og NCF 
13.1 Fremtidige arbejde i UCI (drøftelse)  
 Punktet udskydes til mødet d. 10. januar. 
 
13.2 Nordiske Seminar (orientering) 
 Nordisk Seminar afholdes d. 23.-24. januar i København. NS, HJJ og DG deltager. 
 LBI, KB, TKR og BB undersøger i hvilket omfang de deltager og melder tilbage til TLI.   
 
  
Punkt 14 Eventuelt 
 KB deltog i Bike Awards, hvilket var en god oplevelse.   
 
 Licensportal (status fra Søren Johansen)   

Forventningen er, at vi har en beta-version klar d. 10. december. Dernæst testes 
systemet frem til d. 14. december, hvorefter vi går i luften med den nye licensportal. 
Det er vigtigt, at vi er klar til at rette fejlene, så snart vi opdager disse. Plan B er, at de 
første licenser køres på det eksisterende system.  
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Udvikling af systemet har været en kompleks proces, som har krævet mange 
afklaringer. Systemet er tænkt grundigt igennem og Henrik Kartin og Mie Lacota har 
biddraget med værdifuld viden. Fokus har været på, at opbygge et system, hvor vi 
senere kan lave ændringer og et system der bygger på én fælles database. Dette skal 
på sigt sikre et bedre grundlag for kontakt med alle medlemmer og ikke kun 
licenshavende ryttere.  
 
Der er etableret en ny server, som pt. kun bruges til dette formål. Senere flyttes 
hjemmesiden, hjemtagning mm. over på den nye server, hvorefter hastigheden 
forventes at blive bedre.  
 

 
Punkt 15 Kommunikation 
15. 1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet? 
 - Udvalgsbudgetter (til udvalgene) 

 
Emner til det kommende klubnyhedsbrev: 
- Frivillighedsstrategi 
- Arbejdet med en ny antidoping-politik 
- Indførelse af H70 klasse 
- Kongres 

 
 
Punkt 16 Næste møde 10.01.15 
16.1 Punkter til dagsorden 
 - Prioriteringslisten til hjemmesiden 
 
 


