
                   

 
 
Bestyrelsesmøde Distrikt Sjælland 
 

 
Tid   7. december 2022 kl. 17.30 
Sted   Idrættens Hus  
Inviteret  Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask (PHB), Torben Ridder (TR), 

Rikke Bak Dalgaard (RBD), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüter (TS), 
Maria Irming Pedersen (MIP) 

 
Afbud Thomas Rodtwitt (TRO), Morten Madsen (MM) 
Referent MA 
 

 
Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
  Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
      
Punkt 2 Nyt fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 

Distriktssamarbejdet 
MA orienterede om, at formandsmøderne ikke længere afholdes, 
men at dialogen med Distrikt Jylland/Fyn er meget positiv, og at 
samarbejdet er historisk godt. 
 
Der har også været et tæt parløb ift. terminsplanlægningen, der er et 
meget stort puslespil med mange hensyn, og resultatet er, at langt 
størstedelen af kalenderen har været klar i starten af december, 
hvilket er helt nyt. Det har dog også kun kunnet lade sig gøre, fordi de 
fleste klubber har været enormt fleksible og gode til at engagere sig. 
Det lover godt for arbejdet med løbsstrukturen i fremtiden. 
 
Der er et stort ønske fra begge distrikter om at ensrette fx licenspriser 
og startgebyrer. Samarbejdet mellem de to distriktsbestyrelser bliver 
også her stadig tættere.   

   
  Trialudvalget 

MA oplyste, at Holbæk Trialklub har henvendt sig ift. deres 
løbsadministrationsgebyr (materielkontingent), da de hverken bruger 
tidtagning, kommissærer e.lign. Det blev besluttet, at trial på den 
baggrund sidestilles med BMX på Sjælland. 
 

 
Punkt 3 Opfølgning på fællesmøde mellem distrikter og bestyrelse 

Den 20. november blev der i Middelfart holdt møde mellem DCUs 
bestyrelse, administrationen og de to distriktsbestyrelser. På mødet 
fremsatte de to distriktsbestyrelser i fællesskab et utvetydigt ønske 
om, at DCUs bestyrelse ændrer strategisk fokus og både politisk og 



                   

økonomisk prioriterer indsatser, der viser forståelse for 
udfordringerne ift. klubbernes situation og de hjemlige løb. 

   
Der var enighed om, at referatet fra det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde i DCU den 23. november fortsat udtrykker mangel 
på forståelse for situation, da DCU og DCUs bestyrelse ifølge referatet 
kun i meget begrænset omfang kan prioritere de to distrikters ønsker 
og anmodninger. Afvisningen af muligheden for omprioritering giver 
anledning til bekymring i Distrikt Sjælland. 
 
Der var enighed om at fastholde kravet til DCUs bestyrelse om senest 
medio januar at have fremsat forslag til ændring af både IT-gebyr og 
genopretningsgebyr, således at de midler fra licens- og startpriserne, 
der direkte stammer fra medlemmernes løbsaktiviteter, øremærkes til 
finansiering og udvidelse af sikkerhedsindsatsen. 
 
Forslag til ændringer af DCUs love og regler 
På fællesmødet blev der præsenteret og diskuteret to forslag fra 
DCUs bestyrelse til ændringer af love og regler, der vil blive indstillet 
til vedtagelse på Kongressen. 
 
Det ene forslag vil give repræsentantskabsmedlemmerne mulighed 
for også at fremsætte lovforslag, hvis der som minimum er fem 
medlemmer, som afsendere på forslaget. Dette forslag blev allerede 
fremsat på Kongressen i 2022, hvor det ikke blev vedtaget, men der er 
fortsat fuld støtte til forslaget i distriktsbestyrelsen. 
 
Det andet forslag er en ændring af proceduren for opstilling til DCUs 
bestyrelse og udvalg, der vil medføre, at kandidater senest skal være 
opstillet 25. januar, altså knap to måneder før Kongressen. 
Forslaget udspringer af mange års uhensigtsmæssige valgforløb, og 
der var generelt enighed om, at opstilling af kandidater på dagen ikke 
er ønskeligt. Der var også fuld opbakning til en klar proces og øget 
transparens ift. opstilling af kandidater. 
 
PHB udtrykte bekymring for, at kravet om meget tidligt at melde sit 
kandidatur kan give udfordringer. Samtidig pegede han på, at det er 
muligt at opstille kandidater efter deadline, hvis der ikke er 
kandidater til posten, og at forslaget derfor ikke tager højde for et 
forløb, hvor en opstillet kandidat alligevel fravælger at stille op.  
 
Der var enighed om, at intentionerne med forslaget er gode og 
muligvis med tilpasning kan vinde opbakning, men der var også 
enighed om, at det ikke i sig selv løser de demokratiske udfordringer i 
DCU, og at der bør ske en generel sanering af DCUs love, så der ikke 
bliver tale om lappeløsninger. 

 



                   

 
Punkt 4 Opfølgning på efterårsmøde 

Efterårsmødet i Distrikt Sjælland havde ca. 70 deltagere og blev 
afviklet i en meget positiv og konstruktiv ånd. Der var enighed om, at 
deltagelsen var et udtryk for engagement, og at klubberne gerne 
deltager i udviklingen af både de forskellige discipliner og DCU som 
organisation, hvis de oplever at have indflydelse. 

 
Efter en fælles introduktion fortsatte mødet med gruppearbejde i de 
forskellige discipliner: 

 
Landevej 
Det er en generel udfordring at for få hjælpere til i klubberne – selv 
store klubber har mange medlemmer, der ikke bidrager med 
frivilligtimer. Det er et problem for hele foreningslivet, og der er i 
DCU-regi flere gange blevet arbejdet med en frivilligheds- 
strategi uden større effekt. 
 
Følgende forslag kom på bordet – her inddelt i ”roller”: 
 
Hvad kan klubberne selv gøre? 

• Sociale arrangementer for at skabe loyalitet 

• Klubforpligtelse eller ”hjælperpant” (fx økonomisk 
tilbagebetaling eller bøder internt i klubberne) 

 
Hvad kan DCU bidrage med? 

• Økonomisk sammenhæng (fordeling og gebyrer) 

• Hjælp til DIFs foreningspulje 

• Hjælp til ruteplanlægning, der ikke kræver mange frivillige  

• Skilteaftaler 

• Marshallaftaler 

• TO-aftaler 
 
Hvad kan distriktet bidrage med? 

• Rammer for licensløbene (fx ift. gebyrer og krav om klasser) 

• ”Pakker” – fx et antal racemarshalls og TO’ere 

• Facilitering og møder 

• Faktaark for motionsløb 
 

Processen vedr. centrale aftaler ift. skilte, TO’ere, marshalls osv. blev 
netop adresseret over for DCU’s bestyrelse på fællesmødet, og 
distriktsbestyrelsen vil følge op på indsatsen på dette område. Hjælp 
til ruteplanlægning o.lign. er også i gang som en del af 
sikkerhedskonsulentens arbejde. 
 
Der var enighed om at se på de økonomiske rammer for løbene og 
muligheden for at etablere faste aftaler ift. sikkerhedspakker. 



                   

 
Det blev besluttet at etablere en lukket Facebook-gruppe for 
løbsarrangører, der skal bruges til sparring, ligesom behovet for flere 
fysiske møder eller online-møder undersøges. 
 
MA vil i samarbejde med tidtagerteamet udarbejde et forslag til et nyt 
faktaark for motionsløb. 
 

MTB 
Først og fremmest var MTB-deltagerne meget positive ift. det store 
fremmøde af MTB-klubber, og der var enighed om at bakke op om og 
forsøge at holde fast i dette forum på tværs af klubberne. 

Det blev diskuteret, hvordan man kan få flere deltagere 
fra motionssegmentet, da mange MTB-motionsløb mangler  
deltagere.  
 
Der blev også efterlyst transparens ift. økonomi – fx startgebyrer og 
licens – ligesom der generelt var et ønske om at gøre det enklere at 
deltage i løb og events i DCU-regi. 
 
Der var enighed om, at antallet af liga-løb er passende. 
 
Hvad kan klubberne selv gøre? 

• Øget sparring og samarbejde på tværs, så man hjælper 
hinanden og ikke isolerer sig i klubberne 

• Bedre kommunikation fra klubformændene til medlemmerne 
– en del kommunikation strander 

 
Hvad kan DCU bidrage med? 

• Se på licensstruktur 

• Hjælp til tilladelser – især er der behov for en struktureret 
indsats ift. myndigheder og private skov- eller lodsejere 

• Mediehjælp til kampagner ift. brug af skovene  

• Faglig sparring ift. sikkerhed, spor og arrangementer 
 
Hvad kan distriktet bidrage med? 

• Forbedre rammer for løbene (fx mindske krav og gebyrer) 

• Inddrage MTB i flere tværgående arrangementer  

• Facilitering og møder 
 

Der var enighed om at se på de økonomiske rammer for MTB, da der 
er væsentligt færre licensløb end fx på landevej, ligesom der i 
udvidelsen af den centrale sikkerhedskonsulents område bør indgå 
myndighedsarbejde ift. spor og tilladelser.  



                   

 
BMX 
BMX havde et stort ønske til mere gennemskuelighed ift. økonomien, 
og der kunne være interesse for at etablere en styregruppe for løbene 
på Sjælland, hvis det giver mening ift. budgettet.  
 
Opgaverne under styregruppen kan være aftaler ift. samaritter, 
beregnere, udstyr, kommissærer, forplejning og fælles løbsserie. Som 
udgangspunkt var ønsket dog primært at sikre bedre løbsøkonomi for 
klubberne. 
 
Rekruttering af trænere og trænerudvikling er en udfordring, og i 
forhold til uddannelse af trænere springet mellem træner 1 og træner 
2 for stort. 
 
Hvad kan klubberne selv gøre? 

• Sætte pump-track op ved by-events og ved børnehaver – med 
BørneTour i Roskilde som eksempel 

• Fokus på at få nye medlemmer som er 5-6 år frem for 
striderryttere på 3-4 år 

• Aftaler med de lokale (supermarkeder, lokale butikker med 
arrangementer) 

• Fællesskab (træning) mest vinter 
 

Hvad kan DCU bidrage med? 

• Hjælp til at søge fonde eller sponsorater og hjælp til at snakke 
med kommunerne 

• Øget markedsføring og omtale af både klubber og talenter på 
fx sociale medier 

• Facilitering af arbejde på tværs af discipliner – fx involvering af 
BMX i BørneTour 

• Brug af DCU-materiel (fx målportal) 
 

Hvad kan distriktet bidrage med? 

• Afklaring af de økonomiske rammer – sørge for at sikre bedre 
økonomi af klubbernes løb 

• Facilitering af øget sparring mellem klubberne – både ift. 
lokale (geografisk) muligheder på tværs af discipliner og ift. at 
samle BMX-løbsdriften  
 

Der var enighed om at se på mulighederne for at sikre bedre 
løbsøkonomi i forbindelse med budgetplanlægningen for 2023. 

 
 
 



                   

Punkt 5 Økonomi – status (TR) 
a) Budgetstatus 
TR gennemgik økonomien og gav en status på året til dato. 
Der har været en lille fremgang i antallet af licenser, mens antallet af 
starter er faldet. Det er et mønster, der qua færre eliteklubber og 
færre licensløb skal tages i betragtning i budgettet fremover. 
 
De forventede besparelser er blevet realiseret, hvilket betyder, at 
budgettet holdes.  
 

b) Forslag om at gøre B&U-licenserne gratis  
DCUs bestyrelse og administration har fremsat et forslag om 
forsøgsvis at gøre licensen gratis for børn fra og med U9 til og med 
U15 for landevej, MTB, cross og bane. 
 
De økonomiske konsekvenser for distriktet vil være i omegnen af 
40.000 kroner i manglende licensindtægt. 
 
MA pegede på, at den ændre distriktsøkonomi netop tillader 
prioriteringer af denne slags, og at øget deltagelse i løb og andre 
arrangementer bidrager til at fastholde af børn og unge i sporten. 
 
Der var enighed om at støtte forslaget og dermed gøre det lettere for 
børn og unge at komme i gang med at køre løb og ikke mindst give 
klubberne mulighed for at tilskynde børn til at deltage og møde 
ryttere fra andre klubber. 
 
Forslaget vil blive behandlet på bestyrelsesmøde den 13. december 
og skal også støttes af Distrikt Jylland-Fyn. 
 

Punkt 6 Termin og ny disciplin 
a) Termin 
MA orienterede om terminen for 2023, hvor der blot mangler ganske 
få brikker. DM i MTB XCO er fortsat ved at blive planlagt, mens der på 
landevejen på Sjælland mangler løb i september.  
 
Involveringen af klubberne i terminsplanlægningen på efterårsmødet 
var en succes og synliggjorde, hvor stort et puslespil terminen er – 
heldigvis begynder der at være udbredt forståelse for den udfordring. 
 
Med klubbernes hjælp er det i vid udstrækning lykkedes at fordele 
løbene jævnt i foråret, mens det har været svært at finde arrangører 
til efterårsløbene. Der mangler desværre også en vært for SM i 
enkeltstart. De klubber, der endnu ikke har budt ind, er allerede 
blevet kontaktet, og MA vil følge op. 
 



                   

b) Gravel 
DCU har fået et nyt Graveludvalg (besluttet på Kongressen 2022),  
og Mads Christensen er konstitueret en formand frem til næste 
kongres. 
 
Mads Christensen arbejder på at etablere en gravel-serie eller som 
minimum 4-6 årlige gravel-konkurrenceløb. Gravel-sæsonen løber i 
princippet hele året, og der arbejdes på at finde plads i kalenderen, så 
det ikke kolliderer med MTB, landevej og cross.  
 
Det blev besluttet, at Ole Olsen er distriktsbestyrelseskontakt til 
Graveludvalget. 
 

Punkt 7 Driftsopgaver 
a) Licenser og rygnumre 
Det har været et ønske fra især administrationen at have samme 
procedure ift. rygnumre og licenskort i begge distrikter. I Distrikt 
Jylland-Fyn er der en ansvarlig for opgaven, og TS har meldt sig til at 
have ansvar for uddeling af rygnumre på Sjælland. 
 
Det fysiske licenskort er ikke længere et krav, og det fremgår specifikt 
af UCI-reglerne, at det digitale kort er fuldt gyldigt og sidestillet med 
det fysiske. Da det altså både er unødvendigt og ganske 
ressourcekrævende ift. materialer og frivillige timer at registrere, 
trykke, pakke og sende kortene, var der enighed om, at det ikke 
længere en mulighed at få dem tilsendt. Det samme gælder ift. 
udgifterne og ressourcerne til at pakke og sende rygnumre. 
 
Det blev besluttet, at rygnumre udleveres fra indskrivningen ifm. løb.  
Det vil fortsat være muligt at bestille fysiske licenskort, der enten kan 
afhentes i indskrivningen til løb eller i Idrættens Hus i Brøndby. 
 

b) Rekruttering af nye tidtagere 
Tidtagerteamet til landevej består pt. af fem faste tidtagere og en 
indskriver, og der er fortsat behov for at rekruttere flere. Målet er at 
finde to nye tidtagere inden 1. april, og klubberne skal opfordres til at 
finde egnede kandidater. Opgaven kræver almindelig IT-forståelse, og 
antallet af vagter vil være 1-2 om måneden i løbssæsonen. 
 
Der er også et behov for at rekruttere sjællandske tidtagere til MTB, 
så den opgave ikke alene hviler på Distrikt Jylland-Fyn.  
 
Hvervekampagner på mail og sociale medier ikke tidligere har givet 
respons, så igen er det nødvendigt, at klubberne påtager sig en del af 
ansvaret for at sikre tidtagningen – og det samme gør sig gældende 
for kommissærer i alle discipliner. 



                   

c) Udstyr og klargøring af trailer 
Traileren skal klargøres i løbet af foråret, og der vil være mindre 
opgaver med montering af hylder o.lign. 
 
Kasper Læssø vil udarbejde et ”driftsbudget” for traileren ift. faste 
eller tilbagevendende udgifter – det kan fx IT, kabler o.lign., der skal 
skiftes jævnligt. 
 
Der skal afsættes penge til en ny computer og en remote positioner til 
målkameraet. Det samlede kamerabudget overstiger ikke 10.000 
kroner. Der skal købes nye lånechips, og de forventes at være selv- 
finansieret over sæsonen. Forslaget er at købe 20 til landevej  
og 10 til BMX – i alt ca. 15.000 kroner. 
 

Punkt 8 Planlægning af årsmøde 
Alle kandidater, der er på valg, kontaktes ift. ønsket om at genopstille. 
På valg er: 

 
  Distriktsbestyrelsen 

Formand vælges for to år – Morten Anderson 
Bestyrelsesmedlem vælges for to år – Thomas Rodtwitt 
Bestyrelsesmedlem vælges for to år – Rikke Bak Dalgaard 
Suppleant vælges for et år – Morten Madsen  
Suppleant vælges for et år – Maria Irming Pedersen 
 
Kritisk revisor (distriktet) 
Kritisk revisor vælges for to år – Tina Dideriksen 

   
  Distrikt Sjællands Kommissærudvalg 

Formand vælges for to år – Lars Gronemann 
 
Repræsentantskabet 
Da Mette Wandahl er indtrådt i bestyrelsen og dermed i 
Repræsentantskabet, skal seks medlemmer vælges til 
Repræsentantskabet – følgende er på valg og vælges for to år: 
 
Helle Pejtersen 
Benny Stillhoff 
Jens Ranneries 
Jesper Thiesen 
Ole Olsen 
Anders Gudnitz 
Christian Ranneries 
 
 
 



                   

Fem suppleanter vælges for et år – følgende på valg er: 
Rikke B. Dalgaard 
Henning Hartvig 
Poul Kristensen 
Martin Eckhoff 
Carsten Hansen 
 
MA, TR og MIP er tovholdere på årsmødet, der afholdes lørdag den 
25. februar i Idrættens Hus. 

 
 
Punkt 9 Evt. 
  Intet til evt. 
 
 
Næste møde:  18. januar 


