
   
                                                                                                                                                    

Referat årsmøde Distrikt Sjælland 21. november 2015 

 

Tilstede: Slagelse CR, Holte CK, Værløse-Farum CK, Roskilde CR, ABC, Næstved BC, Sorø BC, PI København, 

Team Fox Brainstormers, CK Kronborg, DBC, TCA, Team Cycling Ringsted, CK Fix, Kalundborg CC, KCK Herlev, 

Henrik Jess Jensen, Per Henrik Brask, Bent Skov, Karsten Jensen, Svenn Vind, Gunnar Andersen, Alan Lange, 

Tina Dideriksen, Kenneth Dideriksen, Palle Rosendahl, Helge Krogh, Ane Simonsen, Ib Lisson, Rasmus 

Blouner, Ole Olsen, Lars Gronemann, Mads Hansen, Casper Møller, J. Anker Nielsen, Knud Rindbøl, Gunnar 

Nielsen, Klaus Bach, Jørgen Hansen, Bo Belhage, Carsten Hansen, Charlotte Frank, Henrik W. Jensen, Erik 

Steen Jørgensen, Jimmi Madsen, Søren Knudsen, Henrik Sørensen, Per Bøchmann og Carsten Ritter. 

 

Punkt 1. Forsamlingen valgte Henrik Sørensen, CK Kronborg som dirigent. 

Dirigenten konstaterede uden indvendinger, at årsmødet var lovligt indkaldt og gik til punkt 2 navneopråb 

og punkt 3 bestyrelsens beretning fra DCU Sjællands bestyrelsesformand Klaus Bach: 

Det har været mit første år som formand. Der har været meget at lære. Jeg er ikke færdig med at lære, men 

jeg håber, at vi er på rette vej. 

Sæsonens sidste løb er kørt. Vi har afholdt mange cykelløb, mange gode cykelløb i vores distrikt.  
Vi har også fået en dobbelt verdensmester i Simon Andreassen fra DMK. Det er en understregning af det 
gode arbejde, der laves ude i klubberne med både træning, talentpleje og løbsafvikling.  
Det har også været et år præget af at DCU f.eks sagde farvel til en direktør, her er vi heldigvis med 
ansættelsen af Per Henrik Brask på rette vej igen. Det har også været et år præget af at flere cykelløb er 
blevet aflyst, bestyrelsen har arbejdet på, at lignende situationer skal reduceres. Det er også et år hvor der 
har været fokus på vores IT, her har bl.a. Bo Belhages hårde arbejde hjulpet os godt på vej. Samtidig skal 
der lyde et stort tak til Carsten Hansen og hans folk ude i marken, de har meget positivt taget imod og 
arbejdet med det nye system.  
 
Sikkerhed.  
Vi oplevede sidste år, at sikkerhedsniveauet omkring vores cykelløb blev hævet. Heldigvis har klubberne 
kunne fastholde - og for nogles vedkommende har de også kunne hæve niveauet.  
Desværre har vi i år oplevet enkelte aflysninger af cykelløb med baggrund i manglende polititilladelser, 
manglende hjemmeværnspoliti og manglende hjælpere i det hele taget.  
Det er en kedelig tendens, vi fra distriktet gerne vil hjælpe med til at stoppe.  
Er der kommet nye folk i klubbernes bestyrelser eller løbsudvalg giver vi gerne råd og vejledning omkring 
løbsplanlægning. Møder I udfordringer ved politiet eller de lokale myndigheder, så tag fat i os, vi vil gerne 
forsøge at hjælpe jer.  
 
Endelig har vi et fælles ansvar i at skabe et alternativ til hjemmeværnspolitiet.  
Der har været talt meget om trafikofficials de seneste år, men vi kommer ikke uden om det, vi får brug for 
et korps af trafikofficials i fremtiden.  
Der er planlagt 2 kurser i november måned. Et på Sjælland og et i Vejle. Selve kurset vil være gratis for 
deltagerne, så vi kan kun opfordre jer til at hjælpe med at løfte ansvaret og finde nogle mennesker også 



   
fremadrettet i jeres klub, der har mod på at tage uddannelsen. Kurset i Roskilde kører i denne weekend og 
er heldigvis udsolgt – dvs 20 deltagere. Kurset i Vejle havde 12 deltagere.  
Elite-Sport-Basis.  
2015 blev det første år med den nye klubstruktur, der blev vedtaget på DCU´s kongres i januar.  
I distriktsbestyrelsen var vi tilfredse med strukturen og vigtigt for os, indeholdt den fordele for vore klubber 
og støttede op om de aktive klubber.  
Som med alt andet nyt, har der også været lidt opstartsudfordringer på den nye struktur, men generelt 
hører vi positive tilkendegivelser fra ryttere og klubber.  
 



   
DCU-motion bliver en del af distrikterne.  
I forbindelse med sidste års strukturarbejde i DCU blev det foreslået, at DCU Motion skulle nedlægges, og i 
stedet skulle alle klubber forankres i de to distrikter.  
Vi har hele året arbejdet ud fra den model og har derfor haft et medlem af DCU Motion fra vores distrikt 
valgt ind i distriktsbestyrelsen, han har desværre valgt at sige stop. Så vi har arbejdet hårdt for at finde nye 
medlemmer, og håber at vi på årsmødet kan vise, at vi er kommet godt videre. Men der er stadig plads til 
flere aktive folk.  
Vi er klar med en ny model for organiseringen af arbejdet i distriktet. Vi vil fremover have et bredde- og et 
konkurrenceudvalg, der så vil udgøre en vigtig del af distriktsbestyrelsen. Modellen tænkes ens både på 
begge sider af bæltet. Vi vil orientere mere om dette på årsmødet.  
 
DCU  
I det tidlige forår fik DCU´s bestyrelse sig noget af en overraskelse. De fandt ud af at, der var rod i 
økonomien og at de i stor stil var blevet misinformeret af direktøren.  
Det førte til en øjeblikkelig fratrædelse af direktøren og et efterfølgende enormt opklaringsarbejde. Dette 
mundede blandt andet ud i en politianmeldelse af den nu tidligere direktør.  
Vi har tiltro til, at der nu er blevet ryddet op, at der var tale om en direktør, der ikke havde kompetencerne 
til at styre tingene, og at der nu igen er kontrol over økonomien.  
Efterfølgende har DCU´s bestyrelse ansat en ny direktør, der tiltrådte 1/10.  
Vi vil gerne byde Per Henrik Brask hjerteligt velkommen, vi ser frem til et godt samarbejde.  
 
Distriktsudvalgene.  
Vi har formelt set kun 2 udvalg i distriktet, Børne- og Unge udvalget og vores kommisærudvalg. Vi har i 
samarbejde med dem og vores udvalgte til DCU’s udvalg bl.a holdt aktivitetsmøde. Det har medført flere 
gode ting, men det er ikke nogen hemmelighed at vi sagtens kunne gøre det arbejde bedre. Her er 
problemet i hovedtræk, at vi har for få frivillige til at løfte arbejdet, så dem vi har, bliver spændt hårdt for. 
Her ser vi i høj grad frem til at DCU fremlægger en frivillighedsstrategi, som vil kunne gøre arbejdet 
nemmere.  
Vi fornemmer en god og positiv stemning omkring vores kommissærstand, om end vi naturligvis altid har 
plads til nye medlemmer, ikke mindst håber vi på, at nogle unge mennesker kunne have lyst til at dømme 
cykelløb. Kommissærkorpset har også i fælleskab arbejdet med en graduering af korpset, et spændende 
arbejde og vi glæder os til samarbejdet i 2016.  
 
Cross-MTB-BMX 
Cross og MTB er discipliner, der er på vej frem i DCU-sammenhæng. Meget af arbejdet og ekspertisen 
omkring cross og MTB ligger i de respektive sportslige DCU-udvalg. Vi forestiller os dog et tættere 
samarbejde mellem disse udvalg og distriktet. På det sportslige og arrangementsmæssige plan med vores 
kommende konkurrence- og breddeudvalg og på det økonomiske plan med selve distriktsbestyrelsen. 
 
BMX er den nye dreng i klassen. UCI har forlangt BMX overflyttet fra DMU til DCU. Vi lager overflytningen i 
en længere proces således, at BMX offielt er en del af DCU pr. 1/1 2017 
 
Det betyder også, at BMX-klubberne skal være en del af distrikterne i fremtiden. 
Vi ser frem til det nye bekendtskab. 
 
Økonomi 
Efter sidste års regnskab har der været fokus på, at vi ikke skulle ende samme sted i år. Det er heldigvis 
lykkedes med stram økonomistyring fra vores kassemester Jørgen Hansen. 



   
 
Med udsigten til en masse nye medlemmer, i form af alle motionsklubberne, kan vi også forvente et øget 
aktivitetsniveau, men her er planen, at breddecyklingen så også tilfører økonomi. 
Med udsigten til en masse nye medlemmer, i form af alle motionsklubberne, kan vi også forvente et øget 
aktivitetsniveau i distriktet, men her er planen at breddecyklingen så også tilfører økonomi.  
 
Bestyrelsesarbejdet.  
Vi har i bestyrelsen haft et godt samarbejde, som har gjort det sjovt at gå til møder.  
Det har naturligvis også været en proces med at implementere den nye klubstruktur og med forberedelsen 
til en ændring af distriktet til også i højere grad at skulle omfatte breddecykling.  
Vi har fortsat vores tiltag med et møde mellem formænd, næstformænd og kasserer i de to distrikter. 
Hensigten er, at vi åbent og reelt kunne forsøge at ensarte mere øst/vest.  
Det har været et godt og givende sammenarbejde. Tak til Distrikt Jylland/Fyn og formand Jakob Knudsen.  
 
Bestyrelsen har nogle fokuspunkter i 2016 i bestyrelsen og samarbejde med forretningsfører, som er 

kommet godt i gang. 

Ny struktur i bestyrelsen. Motionsudvalg i gang. Hvordan vi ved hjælp af økonomiske incitamenter kan 

hjælpe klubberne i gang med at arrangere cykelløb og undgå aflysninger. 

Et andet fokuspunkt er et B-landshold, boblerlandshold. Det vil vi arbejde på i distriktsregi. Det er ikke lagt 

fast endnu, hvordan det skal foregå. Vi taber for mange i den gruppe på gulvet. 

Tak for ordet. 

Spørgsmål til beretningen: 

Henrik Mielke: Boblerlandshold. Som jeg forstod det var det U23. Tidligere var det også U19. er det kun 

U23? 

KB: Nej, det er det ikke. Vi har også diskuteret U19. Vi har kørt et proces, hvor vi har støttet et projekt med 

de ryttere, som ikke kommer med ud på landshold. U19 er også et af fokuspunkterne, men de klarer sig 

som regel bedre, de har nogle løb, de kommer ud til. 

Bo Wacker: Blot en opfordring. Jeg sidder i distriktets repræsentantskab. Jeg har i løbet af det år, der er 

gået fået information fra distriktet en gang. Det var i mandags. Vi har talt om øget kommunikation og 

åbenhed i DCU, hvilket jeg synes er rigtigt godt. Den eneste information, jeg får fra DCU er når der kommer 

referat fra møderne i DCU’s bestyrelse. Jeg vil gerne opfordre til, at distriktets bestyrelse sender et referat 

fra bestyrelsesmøderne, som minimum til repræsentantskabet. Så vi ved, hvad der skete. Jeg synes, at 

informationsniveauet generelt ift repræsentantskabet er for lavt. Der kan godt være lukkede punkter på 

referaterne, hvis man mener, at ikke alle skal vide alt. 

Bo Belhage: Jeg kan fortælle jer, at ved at se efter på hjemmesiden, kan jeg godt finde dem. De kommer 

altså på distriktets hjemmeside relativt hurtigt efter møderne. Så kig gerne efter selv. 

Bo Wacker: Så lad mig omformulere. Hvordan har distriktets bestyrelse tænkt sig at informere i fremtiden. 

Ud over at referere til et link på distriktets hjemmeside? 

Palle Rosendahl: Klaus var i sin beretning kort inde på DCU’s Niels Sørensen og det, Klaus kalder ”stort set 

ulønnede arbejde” i forbindelse med oprydningen efter David Gullbergs fratræden. Jeg vil gerne sådan lige 



   
orientere salen her om, at vi har haft en midtvejskongres i forbindelse med de danske mesterskaber her i 

juni måned. Da kom det frem at økonomien i Danmarks Cykle Union ikke er god, blandt andet på grund af 

David Gullberg. Jeg er så lige gået et år længere tilbage. I 2013 da havde Danmarks Cykle Union et 

underskud på 1,8 millioner kroner. I 2014 da havde vi et underskud på 2,4 millioner. Sådan i runde tal har vi 

på to år et underskud på 4,5 millioner kroner. Det er selvfølgelig ikke så godt, for så er man nødt til at låne 

og vi skylder på nuværende tidspunkt, så vidt jeg kan forstå Danmarks Idrætsforbund 2 millioner kroner. 

Det er en rigtig dårlig økonomi for Danmarks Cykle Union. Hvis nogen har læst referatet fra 

midtvejskongressen, vil de vide, at da havde vi en afstemning om regnskabet og det, der er essensen i det 

er, at for første gang i DCU’s historie var der seks personer, som stemte imod regnskabet. Normalt er 

regnskabet noget, man hurtigt vedtager for der er kun tale om plus-minus 50.000 kr. Nu taler vi altså om 

store millionbeløb og beløb i den gale retning. Mødereferatet fra midtvejskongressen var længe undervejs. 

Det var, hvad skal man sige – jeg begyndte at rykke efter det efter to måneder og efter ca. 3-4 måneder 

lykkedes det at få det lagt ud på hjemmesiden. Regnskabet kommer selvfølgelig ud på DCU’s hjemmeside, 

så ingen ved ret meget om, hvor galt det står til med økonomien i DCU. Mødereferatet fra 

midtvejskongressen kan man også se, at revisorerne, som har gennemgået regnskabet, var stærkt utilfredse 

med regnskabet. Man kan også se, at bestyrelsen selv er utilfreds med sig selv over regnskabet og så 

kommer det rigtigt pinlige - det var at vi fik at vide, at den kritiske revision var yderst tilfreds med 

regnskabet. Og det er selvfølgelig heller ikke godt.  Så på en eller anden måde må der findes nogle andre, 

som kan tage sig af det.  Kritisk revision. Det jeg lige skal høre om helt konkret, det handler om vores stort 

set ulønnede formand. I vores ”code of conduct” har vi nogle regler, som siger, at formanden må modtage 

60.000 kroner i løn om året. Det er selvfølgelig ikke meget, når man arbejder meget, men det er de regler, 

vi har. Hvis man ikke kan leve med det, må man gå af eller tage et arbejde i Danmarks Cykle Union eller på 

anden måde skaffe sig en indtægt. Jeg vil lige høre formanden Klaus, du er med i bestyrelsen. Har 

formanden ud over de 60.000 kr. modtaget penge fra Danmarks Cykle Union eller Danmarks Cykle Unions 

datterselskaber. Fordi under kongressen, vi havde i januar, kom det frem, at bestyrelsen i Danmarks Cykle 

Union havde opfordret formand Niels Sørensen til at oprette et lille selskab så han kunne sende fakturaer 

for sit arbejde for Post Danmark Rundt. Ikke til Danmarks Cykle Union, for her får han jo penge for sit 

arbejde, men til Post Danmark Rundt. PDR generer hvert år et overskud, som går til Danmarks Cykle Union. 

Så hvad skal vi sige, når man ikke kan modtage regninger fra Niels Sørensen i, så går det jo alligevel fra 

cykelsporten. Så jeg skal lige høre Klaus, har man vedtaget, at formanden for Danmarks Cykle Union for 

mere end 60.000 kroner? 

Klaus Bach: Bo Wacker, du har fuldstændigt ret. Vi skal og vil selvfølgelig bruge repræsentantskabet bedre. 

Så kort kan det siges. Vi har også forsøgt ved lejligheder. Det har ikke været det nemmeste at få folk til at 

følge op på det, fordi der har været travlt og så videre. Omkring selve kommunikationen, der kan vi sagtens 

aftale med Carsten, at når referatet fra bestyrelsen går ud på hjemmesiden, kan vi også sende det direkte 

til jer, så I slipper for at gå den lange vej ind på hjemmesiden.  Palle Rosendahl – nogle af dine spørgsmål vil 

jeg lade Henrik Jess Jensen svare på, for han er mere inde i det. Men jeg vil sige for mit eget vedkommende 

af, så synes jeg, at det er på tide, at du kommer videre. Jeg synes, at du bliver ved med at køre rundt i det 

samme. Det klæder dig ikke, det klæder ikke vores forening. Det virker på mig som om du kun har et formål 

med at være her. Det er at svine den siddende bestyrelse til og få den ned med nakken. Det virker ikke som 

om du har andet at bidrage med. Jeg synes, at du skal komme ind i kampen og begynde at bidrage til dansk 

cykelsport i stedet for at sidde på baglinjen og være sur. Henrik Jess, vil du svare på spørgsmålet om 

økonomien. 



   
Henrik Jess Jensen: Godmorgen, jeg er Henrik Jess Jensen, næstformand i Danmarks Cykle Union – Det 

forholder sig jo sådan Palle. Jeg synes, at det er fint, du spørger. Du er altid velkommen til at spørge, det 

skal du vide Det skal være sådan, at vi skal have fuld åbenhed om vores økonomiske dispositioner. Og de 

sportslige og ledelsesmæssige dispositioner. Så jeg hilser velkommen, at du spørger. 

Først i forhold til formandshonorar. Formanden tjener et honorar på 60.000 kr. årligt. Det gjorde 

forgængeren også og før ham. Det er et beløb vedtaget på en kongres, jeg husker ikke, hvornår, men 

beløbet er heller ikke blevet reguleret indenfor de nærmeste år. Men ikke desto mindre så har Niels 

Sørensen i de tre år han har siddet som formand fået 60.000 kroner årligt udbetalt i 12 rater. 

I forhold til det som vi fremlagde på kongressen i januar måned, er det korrekt, at Niels var blevet tilbudt en 

mulighed for, at støtte udviklingen af Post Danmark Rundt. Det er således, at løbsdirektøren for Post 

Danmark Rundt refererer ene og alene til formanden for Danmarks Cykle Union. Det er en meget lille 

konstruktion i forhold til det store cykelløb og i forhold til det budget på 5,5-6 millioner kroner, der ligger 

der. 

Vi har set kæmpe og væsentligt potentiale på Post Danmark Rundt i forhold til det, vi er i stand til at 

udnytte. Især på den kommercielle side. Der er ingen tvivl om, at vi vi kan få mange flere virksomheder, 

kommuner, organisationer m.fl, til at være med omkring Postdanmark Rundt. Dermed har vi altså et 

guldæg, vi skal vogte over og udvikle i den rigtige retning.  

Op til den 25. udgave af løbet, som blev afviklet i sommer, var det os meget magtpåliggende, efter aftale 

med vores hovedsponsor, eksempelvis at få lavet live-tv og få lavet gode aftale om det. Det betød rigtigt 

mange dagsmøder med flere tv-stationer indenfor landets grænser og en enkelt broadcaster udenfor 

Danmark. Derudover skulle der rejses penge. Det har kostet os i omegnen af halvanden million kroner, når 

vi tager Eurosport og DR. Det er altså ikke sådan, at vi tjener penge af at få tv på. 

Alt dette arbejde har været drevet ovenfra og med sikker hånd af Niels Sørensen bistået af Jesper Worre 

som løbsdirektør. Det betyder alt andet lige et kæmpe arbejdspres, som ligger ud over det, jeg mener, at 

man kan trække på som bestyrelsesmedlem og som frivillig og det der ligger inden i de 60.000 kroner, man 

får som DCU-formand. 

Derfor lagde vi en kontrakt til Niels, hvor vi muliggjorde en række udviklingspunkter således, at hvis Niels 

koncentrerede sig om dem og Jesper Worre koncentrerede sig om selve løbet med en række andre 

udviklingspunkter. Vi sagde, at vi vil IKKE spare os ud af at lave et godt cykelløb. Vi vil til gengæld have flere 

og dyrere hold med. Vi vil som minimum holde de sædvanlige gode forhold for vores frivillige. Vi ville altså 

ikke have, at folk skulle bo på vandrehjem for at vi kunne få tv-dækning. 

Derfor satte vi Niels i spidsen for disse aktiviteter. Han fik en kontrakt med hjem. Det forholder sig sådan, at 

Niels’ far, Henning Sørensen, har mere end et selskab. Henning Sørensen har stadig et firma, som hedder 

HNS Event ApS, som har hjemsted i Hobro. I det selskab er Niels fortsat ansat. Så det var med selskabet – 

en armslængdes princip, vi købte ydelsen af Niels. 

 

Men Niels som det hædersmenneske han er – da det gik op for ham i januar, at vores økonomi ikke var så 

god, efter at vores direktør havde stået her på i marts meddelte Niels i februar, at han ikke ville sende en 

regning, og i marts fortalte han, at han ikke ønskede at lave kontrakten. Og den er aldrig blevet 

underskrevet.  



   
Ja, det er korrekt, at vi i bestyrelsen tilbød Niels en kontrakt via HNS Event. Men den er aldrig blevet 

udnyttet. Og jeg kan godt sige jer, at Niels har arbejdet for langt mere end de 60.000 kroner han har fået 

som DCU-formand og væsentlig mere end betalingen i den kontrakt, vi tilbød ham. Den lød på 10.000 

kroner om måneden i ni måneder, hvor udviklingsarbejdet skulle foregå. 

Det er den ene del. Den anden del er, at Niels Sørensen har været ansat i forbindelse med UWCT, et 

cykelløb med et budget på 5 millioner kroner. Det cykelløb er afviklet af to cykelklubber, to kommuner og 

DCU. 

Arrangeret således at der sidder en styregruppe. Borgmestrene i Aalborg og Mariager. Undertegnede var 

med i styregruppen som formand for Aalborg Cykle Ring, formanden for Hobro Cykelklub var også med i 

styregruppen. Sport Event Denmark sad der også – med andre ord en femmands styregruppe. 

Det var tydeligt at se, at et så stort arrangement ikke kunne drives alene af frivillige hænder, og det ville 

trække for mange ressourcer ud af kontoret i Brøndby, hvis de skulle arbejde med det. 

Så i Styregruppen valgte man at sætte 180.000 kroner af til Project Management til at kunne arbejde med 

det i 12 måneder. I den proces valgte styregruppen, at ansætte Niels Sørensen via HNS Event ApS. 

Så det er korrekt, at Niels Sørensen som formand i Danmarks Cykle Union har fået 60.000 kroner. Det er 

også korrekt, at HNS Event har faktureret et cykelløb med en omsætning på 5 millioner kroner, som jeg 

forventer kommer ud med et overskud meget tæt på 1 million kroner. Så på den måde er det arrangeret 

eller i hvert fald på plads.  

Det betyder, at Niels har haft en indtægt på 60.000 kr og 180.000 kr. over de seneste 12 måneder. Men der 

er så også leveret en voksens mands arbejde for et amatør-VM med med 2200 deltagere fra 47 lande og et 

budget på 5 millioner kroner. 

Tak. 

Dirigent Henrik Sørensen: Tak Henrik, for den meget grundige gennemgang. 

 

Palle Rosendahl vil gerne kommentere: 

Jeg vil undlade at kommentere Klaus’ nedladende kommentarer om mig. Det synes jeg var upassende. Men 

det, der interesserer mig er Danmarks Cykle Unions økonomi af hensyn til de aktive, som måske ikke kan 

komme ud at rejse eller ikke kan komme til verdensmesterskaber, fordi der mangler penge. Så derfor 

interesserer jeg mig for Danmarks Cykle Unions økonomi. 

Vi har som jeg sagde et ”code of conduct”, som fortæller hvor meget formanden må modtage. Og de 

spændende, kreative indslag man laver med bogføring for at kunne give bestyrelsesformanden i DCU en 

ekstra indtægt, finder jeg upassende og derfor har jeg foreslået både på midtvejskongressen og jeg vil også 

foreslå det i dag: At Danmarks Cykle Unions bestyrelse udskiftes med en mere hæderlig bestyrelse.  

Klaus Bach kommenterer: 

Jeg vil blot kort kommentere de her aftaler blev fremlagt på kongressen og der blev nikket godkendende til 

dem. Så det var ikke noget, der foregik i hemmelighed. Vi har en politik om, at vi kommunikerer åbent og 



   
troværdigt og det vil vi fortsætte med at gøre.  Og så skal jeg nok afstå fra at komme med flere personlige 

nedladende kommentarer. 

Henrik Mielke, Roskilde Cykle Ring: 

Den debat, som kører lige nu er et meget godt billede på den krise, vi er i lige nu. Jeg har stor tillid til, at Per 

Henrik Brask, DCU’s nye direktør, som kommer fra erhvervslivet, at han kan se, hvad der skal til for at løfte 

de opgaver vi har. Hvis vi skal overleve som cykelunion og som cykelsport, skal vi være meget mere 

professionelle. Uden at kende det i detaljer, så tror jeg også, at det her med hvilke ansvarsområder man 

har, arbejdsopgaver, hvilke kompetencer man har, det svarer til det honorar, man får. Og der kan man nok 

ikke forvente, som Palle Rosendahl gør, at de opgaver, som opstår af de ting, man er i gang med, kan klares 

indenfor det honorar. 

Jeg kender ikke sagen, så jeg kan ikke gå yderligere ind i det, men jeg har en forventning om, at Per Henrik 

er ansat på sine evner til at se, hvad vi skal og ikke på, hvor mange watt, han kan træde. Så tror jeg også, at 

det er dét, der skal til hvis vi skal udvikle vores cykelunion. Det råd vil jeg give videre: Lad os være mere 

professionelle. Vi kan ikke løfte store arrangementer frivilligt, vi er nødt til at betale nogen for det, nogen 

som er dygtige til det. Vi bliver også nødt til at betale nogen, der er dygtige til at skaffe os de rigtige 

sponsorer, til at skabe det rigtige setup omkring det her. Hvis vi ikke gør det, så dør vi. 

Dirigent Henrik Sørensen: Med de ord, så synes jeg vi skal bringe en opfordring videre til DCU om at være 

professionel i fremtiden. 

Beretningen er vedtaget med klapsalver. 

Punkt 4 på dagsordenen. Udvalg har udsendt beretninger på mail. B&U ønsker blot en enkelt tilføjelse 

Mads Hansen: Vores beretning er udsendt på skrift. Det jeg vil benytte lejligheden til her er, at vi to 

Kenneth og jeg. De, som kender mig ved, at jeg til tider går i flyverskjul og ikke er til at få fat i på grund af 

arbejde. Det betyder, at vi skifter anførerbind så det er Kenneth Dideriksen, der er formand og jeg som 

bliver siddende og arbejder sammen med Kenneth. 

Kenneth er på valg næste år. 

Bo Wacker ønsker at kommentere: 

Blot en enkelt ting. Jeg har hørt at i det jyske har B&U besluttet ikke at sende udvalgte hold på ture i 

udlandet i U13 og U15. Man vil ikke operere med såkaldte landshold. Begrundelsen er, at man hellere vil 

bruge penge på bredden for at få cykelsporten bredere ud. Jeg vil gerne spørge vores B&U udvalg om vi har 

har samme holdning. Personligt synes jeg, at de to distrikter bør have samme holdning, så ikke man i 

værste fald skifter distrikt for at komme på en eller anden tur.  Det betyder jo ikke, at de unge ikke kan 

komme på ture, for det kan man komme i klubregi. Jeg vil gerne vide, om vi har samme holdning som 

Jylland/Fyn. 

Mads Hansen: I dette års prioritering synes vi, at det ene ikke udelukker det andet. Kenneth og jeg 

prioriterer bredden. Så må vi se, hvilke rammer vi får. Prioritering afhænger også af økonomi. Jylland/Fyn 

har tidligere brugt mange penge på at rejse, men har næsten ingen økonomi nu. Jeg ved ikke, om det 

besvarer dit spørgsmål? 

Bo Wacker efterspørger en mere generel holdning. 



   
Kenneth Dideriksen: Det er ikke noget vi skal afgøre nu. Personligt kunne jeg godt tænke mig, at vi starter 

et samarbejde med Jylland/Fyn. I Amager Cykle Ring hvor jeg kommer fra, har vi lavet en pigecamp i 

samarbejde med Distrikt Sjælland. Næstved laver også noget samarbejde. Jeg kunne godt tænke mig, at 

man laver et samarbejde over hele landet. Og så synes jeg ikke, at man skal udelukke U15. 

U13 har jeg en holdning til, men det har vi vist også skrevet i referatet. Det må vi tage op senere og så tage 

det op med Jylland/Fyn.” 

DCU’s veteranudvalg ønsker ordet til en kort orientering: 

Erik Steen Jørgensen, formand for DCU’s veteranudvalg. 

Vi har indsendt nogle ændringer, som jeg gerne vil orientere jer lidt om.  

Som ryttere vil vi i fremtiden gerne kaldes for Master i stedet for veteraner, så vi skifter også navn til 

Masterudvalg. Så har vi desuden indsendt nogle ændrede klasseinddelinger. Vi sletter H30. I 2015 fik vi 

H70, så i 2016 sletter vi H30. Vi mener, at de ryttere som er i 30’erne enten kører i A- eller B-klassen. I 

stedet har vi lavet en klasseinddeling i fem års intervaller, altså H40, H45 osv op til H70. 

 

Punkt 4 Orientering om Trafikofficials ved breddekonsulent i DCU, Bent Skov. 

Vi er fem forbund indenfor Danmarks Idrætsforbund, som bruger trafikofficials. Det er skiforbundet, 

triatlon, Danmarks Motor Union os og atletik. 

Derfor mener jeg, at det er noget, som skal komme fra jer. I burde være dem, der burde være fulgte op på 

listerne og på, hvem der er uddannet. I kan ikke engang få en liste så vi kan finde ud af, hvem der er 

uddannet. Der florerer lister rundt omkring, men de er slet ikke opdateret. Det næste er, at vi må ikke bare 

sende lister rundt til jer alle sammen. Jeg har fået at vide, at det er forbudt. 

Derfor vil vi prøve at få det organiseret på en måde så vi kan bruge dem. Det nytter ikke bare at uddanne 

løs. Vi skal også finde ud af, hvordan vi bruger dem. Vi skal lave et system, hvor vi finder ud af, hvordan vi 

kan gøre. Vi går ud fra Herning-modellen. 

Svenn Vind i Herning har oprettet et kompagni af Trafikofficials. Så skal man kun ringe til én, så finder 

vedkommende ud af at ikke alle klubber skriver eller ringer til at Trafikofficials og de bliver overbebyrdede. 

Vedkommende kan så sørge for, at det hele hænger sammen. Det handler også om økonomi. Jeg har lige 

hørt fra Lyngby CC, som skulle betale 15.000 kroner for at få trafikofficials.  

Jeg hører, at nogen vil have 800 kroner for at komme ud en dag. Det er frivilligt arbejde, og det holder ikke, 

når en kommissær får 300 kroner.  Det gør det svært for klubberne at holde økonomi i cykelløbene. 

Trafikofficials har en del opgaver i forskellige forbund. Behovet for, at vi selv skal løse opgaven bliver større 

og større. Jeg ville ønske, at man kan få skrevet DGI ind i aftalen, for ovre ved os har vi mange medlemmer 

af cykelklubber, som ikke er med i DIF. 

Jørgen Guldborg, Rigspolitiets Idrætsforening har kommentarer til Bent Skov: 

Først vil jeg sige, at Trafikofficials snart har en længere uddannelse end politiet. Jeg har været med til at 

arrangere 30 cykelløb i 2015. I gennemsnit har vi brugt 23 trafikuddannede til hvert arrangement. Nogle har 



   
været Trafikofficials, andre har været på motorcykel. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre uden penge. 

Det med, at folk gør det frivilligt tilhører en svunden tid. 

Jeg vil også fortælle jer, at to Trafikofficials blev overfaldet i forbindelse med seksdagesløbet. Den ene har 

vundet en retssag forleden. Han vandt kun fordi han stort set sover med sit TO-skilt og han har ofret lidt 

ekstra på uniformering, så ham han overfaldt faktisk kunne se, hvem det var, han overfaldt. 

Lad det være en melding til bestyrelsen og til Bent om, at sætte nogle penge af og gøre noget ud af 

uniformeringen af TO’erne. ” 

Bent Skov – Svenn Vind og jeg har sat en arbejdsgruppe op. Vi skal have en med fra hvert distrikt. Så håber 

vi at kunne give jer en melding om et år. Vi har i første omgang sat et år af til det. Vi skal henstille til, at I 

finder en i klubberne, som vil være med til at koordinere. Ikke en fra hver klub, men måske to-tre stykker i 

alt.” 

Bo Wacker: Helt klart, at vi på Sjælland har brug for en koordinator. 

Punkt 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab og orientering om det kommende års budget.  

Kasserer Jørgen Hansen: 

Jeg skal beklage, at regnskabet først er kommet ud til jer i går. Årsagen er, at mange honorar-afregninger og 

bilag først er kommet ind i oktober måned, selv om regnskabsåret sluttede 30/9. 

Regnskabet er godkendt af de to revisorer. De har ikke haft noget at bemærke til regnskabet.  

Resultatperioden 1/10-2014 til 30/9-2015. 

37 klubber har betalt kontingent. 1139 ryttere. 

Markant stigning ift 2014 er løbsafgift. Til gavn for klubber og for distriktet. Har givet en forbedret 

indtjening på 60.000 kr. 

Indtægter for 715.000 kroner. 

Resultat før afskrivninger 116.000 kroner. 

Resultat efter afskrivninger: 59.255 kroner. 

Distriktet har købt en campingvogn i samarbejde med ADD. Samlet pris 35.000 kr. Distriktets andel var 

20.000 kr. 

Licensindtægt på godt og vel 54.000 kr. 

Udgiften til hjemtagere kræver en forklaring. Beløbet er steget fra 30.000 kroner til 91.000 kroner. Der var 

budgetteret med 40.000. Ca. 16.000 kroner er omkostninger fra 2014, som jeg først fik ind meget sent. 

Derefter ca. 70.000 kroner tilbage. Vi har opgraderet på personale, blandt andet med 

indskrivningscampingvogn. Vi har uddannet mere personale. 

Spørgsmål til regnskabet? 

Jens Rønnemoes Pedersen, Team Fox Brainstormers: Hvorfor har man ikke flere sponsorindtægter? 



   
Vi har haft Heino Cykler i mange år. Det er en god, stabil sponsor med en kontrakt, som udløber med 

udgangen af næste år. Vi har ikke haft ressourcer til at finde flere sponsorer. 

Regnskab er enstemmigt vedtaget. 

Budget til orientering for 2016: 

Vi forventer ikke de store udsving i indtægter i 2016.  Budgetteret indtægtsgrundlag på 716.000 kroner. 

Vi forventer et positivt resultat efter afskrivninger på 18.000 kroner. 

Punkt 6 Behandling af lovforslag: 

Klaus Bach: To af lovforslagene hænger sammen. Den struktur, vi lægger op til er, at vi fremadrettet har en 

distriktsbestyrelse med syv medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand og kasserer og så 

to medlemmer fra Konkurrenceudvalget og to medlemmer fra Breddeudvalget. En formand og et medlem 

fra hver. 

De eneste faste udvalg vi har på Sjælland er B&U og Kommissærudvalg. Dernæst kan man nedsætte udvalg 

ad hoc. 

Det andet lovforslag handler om, at DCU Motion nedlægger sig selv og kommer ind under Breddeudvalg. 

Tredje lovforslag handler om revision. At vi bruger eksternt selskab til økonomi. Det kan være DIF Økonomi, 

men det skal ikke være bundet op på DIF Økonomi, vi kan også vælge noget andet. 

Spørgsmål fra Helge Krogh: Hvorfor ikke spare pengene og bruge intern revision og så bare lade dem 

komme ind noget oftere? 

DCU’s administrerende direktør Per Henrik Brask svarer:  

Vi vil ikke bruge penge på eksterne i det omfang vi kan undgå det. Omkostningerne vi betaler til DIF er 

indeholdt i det fee, vi betaler til DIF i forvejen. Når vi vil have skrevet det ind i lovene, er det fordi vi gerne 

vil have muligheden for at benytte andre revisorer end DIF, hvis vi mener, at det er det bedste. 

Det er vigtigt for os, at vi har en ekstern til at revidere. En ekstern, som kan lave stikprøvekontrol, som kan 

komme uanmeldt og som kan tjekke fx direktørens bilag. Historikken viser, at vi har haft en situation, hvor 

dem, som var kritiske revisorer ikke har haft mulighed for at være kritiske. Det mener vi, at DIF og andre 

kan være. 

Det kan være rigtigt dyrt at spare på en ekstern revisor. Det har historikken vist.  

Den korte version er, at vi kommer ikke til at bruge penge på, men vi vil heller ikke have stående, at det kun 

er DIF, der kan revidere, for så bliver vi låst i forhold til handlemåden fremadrettet.  

Den lange version er, at det er saftsuseme vigtigt, at der er revisorer, som har mulighed for at kontrollere 

bilagene. 

Punkt 7 udgår, blev gennemgået tidligere. 

Punkt 8. Valg til bestyrelse 



   
1. Valg af næstformand. Søren Knudsen har valgt at stoppe. Klaus Bach vil gerne nominere et valg. 

Først vil jeg gerne sige tak til Søren for arbejdet. Vi vil gerne nominere Charlotte Frank. Hun er ude 

til cykelløb hver weekend og det tror jeg er meget vigtigt.  

Charlotte Frank valgt uden modkandidater. 

2.  Kasserer Jørgen Hansen er villig til genvalg. Motivationen ligger i sig selv. Han har været supergod i 

løbet af året, hvilket resultatet også viser.  

Jørgen Hansen genvalgt uden modkandidater. 

3. Kandidat til formandsposten i Konkurrenceudvalget. Bo Belhage er foreslået. 

Bo Belhage er valgt uden modkandidater. 

4. Kandidat til formandsposten i Konkurrenceudvalget. Martin Lund er foreslået. Klaus Bach 

motiverer. Martin Lund kommer fra FBL. I første omgang en afgrænset opgave med at sparke 

motionsløb i gang ved licensløb. Martin Lund har orlov fra Politiet og arbejder hos HF Christiansen, 

der er importør af cykeludstyr. Han vil gerne bruge energi på, at vi til udvalgte cykelløb kan få 

forskellige udstillere ud. 

Martin Lund er valgt uden modkandidater. 

5. En vakant post til breddeudvalget. Vi laver definerede opgaver. Hvis nogle vil hjælpe til, skal man 

være meget velkommen. Hvis nogen gerne vil arbejde med et specifikt område, skal man være 

velkommen til at sige til. 

Martin Eckhof, TCA er valgt uden modkandidater. 

 

Punkt 9. Suppleanter til Konkurrenceudvalg og Breddeudvalg 

Vi skal også have besat nogle pladser. Ingen melder sig til de to suppleantposter. 

Punkt 10. Valg til repræsentantskabet for to år. 

Henrik Sørensen, Jørgen Guldborg, Jens Lindblom, Jørgen Hansen, Bo Wacker og Pernille Langelund er 

villige til genvalg. Pernille Langelund er ikke tilstede, men der foreligger fuldmagt. 

Kandidater er desuden Palle Rosendahl, Helge Krogh, Ole Olsen, Lars Kaspersen og Charlotte Frank. Lars 

Kaspersen er ikke tilstede, men der foreligger en fuldmagt fra ham. 

Klaus Bach begrunder nomineringen af Lars Kaspersen, som foruden den nyvalgte næstformand i 

distriktsbestyrelsen, Charlotte Frank, er eneste nye i kandidatfeltet. 

Lars Kaspersen er tidligere kommunikationsdirektør i Post Danmark, har været med til underskrive 

sponsoraftalen med DCU. Nu kommunikationsdirektør i DSB. Lars er formand i KCK Herlev, hvor hans 

søn kører. Lars har sagt ja til, at stille op til DCU’s bestyrelse, fordi Lone Billehøj ønsker at træde ud. Vi 

tror, at Lars kan blive en stor gevinst for bestyrelsen, derfor håber vi, at I vil stemme på ham. 

Der skal vælges seks repræsentanter og fem suppleanter. 



   
Helge Krogh, Bo Belhage, Jørgen Hansen, Jørgen Guldborg, Lars Kaspersen, Palle Rosendahl, Bo Wacker, 

Ane Simonsen, Jens Lindblom, Pernille Langelund, Charlotte Frank. 

 

Valg til repræsentantskabet for to år: 

Jørgen Guldborg (56), Henrik Sørensen (53), Charlotte Frank (46), Jørgen Hansen (45), Lars Kaspersen 

(43), Bo Belhage (42). Ikke valgt ind: Bo Wacker (41), Jens Lindblom (16) Helge Krogh (14), Pernille 

Langelund (14), Palle Rosendahl (7). 

 

Valgt til suppleant for et år: 

Helge Krogh (54), Ane Simonsen (51), Ole Olsen (51), Ib Lisson (50), Jens Lindblom (44). Ikke valgt ind: 

Palle Rosendahl (23). 

 

Punkt 12 a 

Helge Krogh genvalgt til kritisk revisor for to år uden modkandidater. 

Punkt 12 b 

Jens Lindblom genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater. For et år. 

Punkt 13 

Kenneth Dideriksen genvalgt til Børne- og Ungdomsudvalget for et år. Uden modkandidat. Mads 

Hansen fortsætter i udvalget. 

Punkt 14 

Hans-Christian Lykkegaard og Ole Olsen genvalgt for to år til kommissærudvalget. 

Punkt 15 

Kenneth Røpke indstillet som medlem til DCU’s Baneudvalg. 1 år. 

Punkt 16 

Henrik Zachariassen indstillet som medlem af DCU’s Masterudvalg. 1 år. 

Punkt 17 

Tina Dideriksen indstillet som medlem af DCU’s Dameudvalg. 1 år. 

Punkt 18 

Henrik Sørensen indstillet som medlem af DCU’s crossudvalg. 1 år. 

Punkt 19 

Ingen kandidater indstillet til DCU’s mtb-udvalg endnu. 1 år. 



   
Punkt 20 

Jan Kreutzfeldt indstillet til DCU’s kommissærudvalg. 1 år. 

Punkt 21 

Ingen indstillet til post som distriktets rytterrepræsentant. 

Punkt 22  

Intet under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 


