
 

 

Distrikt Sjællands ÅRSMØDE lørdag den 16. marts 2019 kl. 9:00, I Idrættens Hus 
 

Velkomst samt dagsorden 
Charlotte bød velkommen og fremlagde dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Palle Larsen valgt og konstaterede at årsmøde var lovligt indvarslet 

2. Navneopråb 
Navneopråb og udlevering af stemmesedler 
Dødsfald: Freddy Eugen, Gert Frank, Flemming Wewer. Æret ved 1 minuts stilhed. 

3. Valg af stemmetællere 
Johannes Risbjerg, Henrik Kartin, Brian Schmidt 

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Charlotte Frank aflagde ikke mundtlig beretning, men refererede til den udsendte 
beretning og udbad sig spørgsmål hertil. 
 
Helge Krogh: Spurgte til skadesfondens anvendelse til køb af dommervogn. 
Charlotte Frank: Jvf. Referat fra 2014 er det anført at distriktet har råderet over midlerne. 
Helge Krogh: Anførte at det er et notat og at det i sin tid var fremsat som lovforslag, og at 
det er DCU’s kongres der kun kan beslutte om midlerne kan frigives. 
Charlotte Frank: Distriktet har tolket at distrikterne har råderet over midlerne, men tager 
Helge Krogh’s spørgsmål til efterretning og referat. 
 
Jette Schlüter: Referat anførte 8 aflyste løb – det er retteligt kun 5 licensløb. 

Udvalgenes beretning for det forløbne år 
 
Børne-/Ungdomsudvalget 

Kommisærudvalget 
 
Beretninger udsendt – ingen yderligere kommentarer og ingen spørgsmål 

7. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og budget til orientering 
Fremlagt af kassereren. Regnskabet dækker 5 kvartaler som følge af ændret regnskabsperiode. 
 
Helge Krogh: Tak til kassereren – cadeau for det gode arbejde.  
 
Påpegede at regnskabet ikke var ude til tiden, hvilket er bestyrelsens ansvar.  
 



 

Et notat er iflg Helge Krogh fjernet i regnskabet uden orientering til revisionen. 
 
Den pågældende passus som er fjernet:   
Af egenkapitalen udgør den tidligere skadesfond kr. 260.721 som er bundet til brug for 
aktiviteter som er godkendt og besluttet på et ordinært årsmøde. 
Bestyrelsen beklager, at notatet er fjernet UDEN at orientere og få revisionens godkendelse. 
 
34 godkendte regnskabet 
0 stemte imod 
 
Mht Helge Krogh’s bemærkning foreslog dirigenten, at forsamlingen skulle stemme om den 
pågældende passus skal genindføres i regnskabet, eller om det kan godkendes uden passus. 
 
Mikkel Pagh: Mener at distriktet har råderet over skadesfonden. 
 
Helge Krogh: Påpeger at det er en kongresbeslutning. 
 
Willy Frederiksen/JF: Mener at distriktsbestyrelsen SJ har handlet korrekt. 
 
Torben Ridder: Mener at beslutning om anvendelse af midlerne er overladt til distriktsbestyrelsen. 
 
Henrik Kartin: Mener at den fjernede passus skal tilbage i regnskabet. 
 
Ole Egeblad: Foreslog at få forsamlingens tilkendegivelse for at medtage passus i regnskabet: 
Af egenkapitalen udgør den tidligere skadesfond kr. 260.721 som er bundet til brug for 
aktiviteter som er godkendt og besluttet på et ordinært årsmøde, 
 - med en revisorpåtegning og en lille næse til bestyrelsen. 
35 stemte for Egeblad’s forslag og regnskabet tilrettes efterfølgende. 
 
Palle Larsen:  
Spørgsmål fra bestyrelsen: Kan distriktet få mandat til at benytte midlerne fra skadesfonden til køb 
af ny dommervogn. Afgøres ved håndsoprækning. 
Markant tilkendegivelse fra forsamlingen for anvendelse af midlerne til køb af dommervogn. 
 
Erik Larsen: Mener at det skal fremgå af budgettet at anvende midlerne. 
 
Palle Larsen: Jvf. Vedtægterne skal budgettet fremlægges til orientering og ikke godkendes. 
 
Budget 2019 fremlagt:  
Margit Christiansen anførte forslag om et ekstra clickfee til dels konsolidering (kr. 5,00) og 
eventuelt kr. 15,00 til finansiering af ansættelse af full time forretningsfører (Se forslag). 
 
Carsten Hansen: Grunden til beslutningen om ny dommervogn skyldes absolut nødvendighed.  
 
Ole Egeblad: Hvilke tanker gør bestyrelsen sig for at generere flere indtægter ? 



 

 
Carsten Hansen: Vi mangler folk i bestyrelsen som har de rette kompetencer for at skabe ekstra 
indtægter, og kan med de nuværende ressourcer og kompetencer ikke løfte yderligere opgaver. 

Torben Ridder: Hvad dækker stigningen på ca. 60.000 på posten Kontingent Adm. 
Margit: Skal ikke sammelignes med budget 2018 185.000. De faktiske indtægter i 2018 var 
272.000. 
 
Ekstra punkt: Årets æresnål uddelt til Torben Ridder, Sorø BC. 
 
8. Nyt fra DCU 
Jens Erik Majlund, DCU: 
Flot økonomisk resultat på 1.26 Mill hvilket er meget flot ikke mindst som følge af rytteres og 
klubbers accept for genopretningsfonden. 
Egenkapitalen er nu positiv og DCU ønsker at bibeholde indbetaling til fonden for at konsolidere 
sig indtil en egekapital på 3 mill er opnået. 
Der arbejdes målrettet på at gøre sporten endnu mere attraktiv for aktive indenfor alle discipliner. 
 
Nævnte problematikken omkring trafikofficials og hvordan vi i fremtiden skal uddanne egne TO’er 
og hvordan arbejdet skal administreres. Klubberne er nødt til at komme ind i kampen. 
Konkurrencen – ikke mindst aflønningsmæssigt - omkring TO’er bliver stadig større og det er 
nødvendigt at vi får TO’er der er tættere tilknyttet DCU, og det skal være attraktivt at være med i 
DCU-regi. 
Central registrering nok løsningen så klubberne ved hvor/hvem de skal henvende sig til. 
En del debat fandt sted og JEM tager det med i det fremtidige arbejde. 
 
Nævnte dopingsag og håndteringen fra UCI som offentliggjorde deres tavshedspligt ved at 
orientere medierne. 
 
Nordisk Cykelforbund er nedlagt og genoprettet inklusive de baltiske lande. 

Sag fra BMX omkring suspendering af licens pga faderens opførsel og sagen ligger i Appeludvalget. 
Faderen har sendt sagen til medierne (Ekstrabladet). 
 
Diverse spørgsmål/svar ikke medtaget i referat da orienteringen i princippet ikke er årsmødet 
vedkommende. 
 
9. Behandling af lovforslag til DCU’s kongres 
Henrik Kartin: På inspirationsmødet i Middelfart lød det at flere motionsklubber åbenbart havde 
svært ved at forstå, hvordan og hvor de passer ind i DCU’s struktur. 
 
Willy Frederiksen/JF: Da der pt er en del begrænsninger i at være en sportsklub, såsom at tegne 
licenser m.m. har jyderne den holdning at begrebet sportsklub ikke er relevant. Så hellere hjælpe 
de ”små” klubber og få dem integreret i større klubber. 
 



 

Charlotte Frank: Sjælland er enige i den jyske betragtning. Pt 4 sportsklubber på Sjælland. 
 
Henrik Kartin: Vi har det meget med at se tingene indefra og har åbenbart svært ved at forstå/se 
det fra en anden side, og måske har svært ved at være åbne for nyt. 
 
WillyFrederiksen: Kommunikation er vigtig 
 
Johannes Risbjerg: Formand for en sportsklub og er enig i at begrebet kan fjernes. 
 

10. Indkomne forslag vedrørende distriktet.  

1. Distrikts-bestyrelsen ønsker at udvide forretningsfører-ansættelsen. 
 
Baggrund: Klubberne bliver tiltagende mere klemt på opfyldelsen af 
løbsafholdelses-forpligtelsen.  
2018 gav 5 aflysninger (korrigeret fra 8) af den grund (næsten 20%). 
Uden en aflysningsfri terminsplan er grundlaget for og berettigelsen 
for Danmark Cykle Union og distrikterne ved at bortfalde. 
 
Mål: Distriktet ønsker derfor at imødekomme de klemte klubber og 
dermed sikre  
distriktets grundydelse, nemlig at distriktets klubber afholder 
cykelløb. 
 
Hvorledes: Distriktet ønsker at lette klubbernes arbejde med at 
afvikle løb, gennem at reducere klubbernes opgaver til kun at skaffe 
frivillige hjælpere og ikke andet for alle praktiske formål.  
Dvs. Distriktet vil for hver eneste klub overtage opgaver som: 
T.O.-reservering 
Ruteplanlægning 
Politiansøgning 
Kommuneansøgning 
Website-annoncering 
Håndtering af tilmeldte osv. 
 
Konsekvenser: Forretningsføreren vil få en udvidet arbejdsmængde 
og det vil være nødvendigt med en fuldtidsansættelse. 
 
Finansiering: Et tillæg (“click-fee”) pr. tilmelding til cykelløb på ca. 15 
kr vil kunne dække en udvidelse af forretningsfører-positionen til en 
fuldtidsstilling. Det vil på den måde ikke påvirke klubbernes 
økonomi. Gebyret er af samme størrelsesorden, som kommercielle 
udbydere pålægger tilmeldingsgebyrer. 
 
Indstilling: Bestyrelsen indstiller til årsmødets beslutning at udvide 



 

forretningsfører-positionen til en fuldtidsstilling med en finansiering 
bestående i “click-fee” på 15 kr. på distriktets tilmeldingsgebyr.  

Ovennævnte fremlagt af Bo Belhage som indskærpede at en ansøgningsproces skal være helt 
uafhængig af distriktsbestyrelse, eksempelvis via DCU’s kontor for fuld transparens. 
 
Torben Ridder: Hvad er lønniveauet ? 
Bo Belhage: Samlet omkostning forventet på ca. 380.000 max 
 
Erik Larsen: Der skal budgetteres med en samlet omkostning og ikke kun løn. 
Rapportering bør overvejes nøje og være helt klar og skarp. 
 
Jørgen Staun: Hvem skal definere opgaver og krav. Hvilke arbejdsbeskrivelser er der tale om. 
Hvad sker der hvis/når stillingen ikke kan finansieres. 
 
Carsten Hansen: Klubberne skal naturligvis inddrages i et konstruktivt samarbejde. 
 
Bo Belhage: Koordinering og samarbejdet med klubberne er vigtige. 
Arbejdsbeskrivelser udarbejdes af en ansættelsesudvalg evt. DCU kontor med Jens Erik Majlund i 
spidsen sammen med distriktet. 
 
Jens Erik Majlund: Ethvert tiltag der ændrer forholdet mellem distrikterne er kritisk, men 
professionilisme er altid værd at lytte til. 
Spørgmål om rapportering er vanskelig fra også i forhold til det ledelsesmæssige, men mht til 
lønafregning og alt det øvrigt administrative kan DCU’s stab  sagtens håndtere det. 
JEM vil overveje hvordan og om DCU vil/kan indgå heri. 

Rudi Brems: Kan vi som klub forvente at alle opgaver varetages af en forretningsfører, således at 
klubben blot er arrangør og møde op ? 

Mikkel Pagh: Er der her kun tale om landevejsløb ? 

Bo Belhage: Nej, det skal gælde alle discipliner 

Willy Frederiksen: Spørgsmålet er diskuteret i Jylland, men det er fra jysk side pt klubberne der 
skal være ”professionelle” og arrangere gode løb. 

Ole Egeblad: Klubservice er tidligere nævnt og vidensdeling mellem klubber kan måske være en 
løsning, og det er en rigtig tankegang som måske kan håndtering ved ”outsourcing”, altså købe 
ydelsen hos 3-part. 

Carsten Hansen: Der er allerede nu afsat penge til en ½-tids stilling, men da vi ikke har haft en 
formel forretningsfører i over ½ år, er opgaverne varetaget af bestyrelsen. 

Anders ?, Amager: Er der en stor risiko ifald en forretningsfører siger op eller fyres ? Hvem 
overtager så opgaverne ? 



 

Henrik Kartin: Godt at have en forretningsfører til administrative opgaver, men det er ikke 
vedkommendes opgave at ”arrangere” løbene. Den viden skal fortsat ligge hos klubberne. 

Benny Stiilhoff: Er det ikke bedre at vi får en central service funktion og uddannelse til nye 
klubledere, så de selv kan håndtere opgaverne. 

Ole Hansen: De frivillige skal gøre det de brænder for. 
Til JEM: DCU har nu god økonomi – kan DCU så ikke medvirke til at løse flere af de opgaver som 
nævnt på centralt hold. 

Christian Ammitsøe: Distriktet skal roses for forslaget for at gøre det lettere for klubberne, men 
spørgsmålet er om det ikke er vigtigere at lave en type konsulenttjeneste for på denne måde at 
afhjælpe klubberne. 
God tanke – men pas på med at tage ansvaret for klubberne. 
Er der timer nok i døgnet når det omfatter alle discipliner ? 

Jens Lindblom: Tak for en god motivering fra BB. Efter mange år i sporten er jeg bekendt med 
problematikken om lønnet forretningsfører, men en klar definition for opgaver er nødvendig, men 
vi skal være klar til at påtage os opgaven for at varetage klubbernes interesser. 
Anbefaler fuldtidsstilling. 

Rudi Brems: Savner fælles indkøbskatalog for alle de ydelser der er nødvendige. 

Ole Egeblad: Supergod tanke fra bestyrrelsen, men betragt det som en eventuel principbeslutning 
og få de praktiske ting på plads senere. 

Majlund: Rigtig god idé med klubservice – men rapporteringen er problemet og den diskussion 
skal tages i DCU. 

Jens Lindblom: I min tid med Helge Krogh som forretningsfører har det fungeret og anbefaler at 
DCU tænker det igennem konstruktivt. 

Benny Niebling: Hvornår er det forventet at skulle starte ? 

Bo Belhage: Detailbeskrivelse for opgaver er ikke på plads, men formålet idag er dels at få en 
tilkendegivelse fra årsmødet – for eller imod, hvorefter detaljerne må diskuteres afhængig af 
beslutningen.  
Det er ikke en ”overtage funktion” men en ”service funktion”. 
Der skal naturligvis også være plads og til til en fornuftig ansættelsesproces inden der i givet fald 
ansættes en fuldtidsperson. 

Jørgen Staun: Enig i at tage en principbeslutning, men nødvendigt at få præmisserne på plads 
(DCU, Distriktet ?) 

Arne Larsen: Som ny mand i Nakskov har jeg savnet hjælp fra centralt hold og ser positivt på 
forslaget. 



 

Johannes Risbjerg: Kompetence og ansvar skal klart defineres imellem FF og klub. 

Bo Belhage: Konkluderede at der umiddelbart er ønske om at fortsætte med forslaget, og foreslår 
et jobbeskrivelsesudvalg og et ansættelsesudvalg: 
 
Jobbeskrivelsesudvalg: 
Charlotte Frank, Distriktet 
Rudi Brems, KCK 
Jens Erik Majlund, DCU 
Jobbeskrivelsen skal godkendes af distriktsbestyrelsen 

Ansættelsesudvalg: 
Jens Erik Majlund, DCU 
Erik Larsen, Hillerød 
Jørgen Staun, Hvidovre 
Ansættelsen skal godkendes af distriktsbestyrelsen 

 
Palle Larsen: Ønskede tilkendegivelse fra forsamlingen for mandat til at fortsætte  processen og 
indføre et ekstra clickfee på kr. 10,00 
Der stemmes JA eller NEJ på stemmeseddel A. 
Resultatet af afstemningen blev: 
71 stemmer afgivet 
52 JA 
17 NEJ 
2 Blanke 

Hermed vedtaget at processen kan fortsættes i ovenstående udvalg. 

 

11. Orientering fra ParaDanmark v/Bent Skov 
Indlæg omkring parasport i DCU for mindre funktionshæmmede, som er i stand til at deltage i 
almindelige licensløb, og med mulighed for at deltage internationalt. 
Opfordring til klubberne om at bringe det op og prøve at trække parasportsryttere ind i klubberne. 
Ring til Bent Skov hvis I har interesse og er bekendt med medlemmer i klubben. 

 
12. Orientering fra Kristoffer G Nielsen, DCU rekrutteringskonsulent      
Indlæg om rekuttering. Se aktivitetskatalog som kan downloades fra DCU’s hjemmeside. 
https://www.cyklingdanmark.dk/boern-unge/rekruttering-af-bu/ 

Indlæg om træneruddannelse: Se DCU’s hjemmeside. 
https://www.cyklingdanmark.dk/traening-uddannelse/dcu-uddannelser/  

Rudi Brems: Hvordan har respons været på arbejdet ? 

https://www.cyklingdanmark.dk/boern-unge/rekruttering-af-bu/
https://www.cyklingdanmark.dk/traening-uddannelse/dcu-uddannelser/


 

Kristoffer G. Nielsen: Ingen tal på tilbagemeldinger. 

Majlund: Der følges løbende op på aktiviteterne 

Erik Larsen: 21 kommuner i DK har samarbejde med Team Danmark hvor træning er bygget ind 
som en del af skolearbejdet, men ikke på cykelfronten. Måske en mulighed. 

Ole Egeblad: Bør man ikke tænke udover den sædvanlige klubstruktur for at rekruttere ? 
Mange motionsryttere har ingen tilknytning til cykelsporten. 

Majlund: Vigtigt at forankre arbejdet i klubberne 

Benny Stiilhoff: Mener det er vigtigt at klubberne retter henvendelse til kommunerne. 

Joachim Parbo: Stort potentiale ved kontakt til skolerne, men man skal have modtageapparatet 
klar i klubberne. 

 

13. Valg 

Valg til Distriktsbestyrelse 

Formand (Charlotte Frank)   vælges for 2 år  
Genvalgt for 2 år 
 
Valg af Bestyrelsesmedlem (Bo Belhage)  vælges for 2 år 
Genvalgt for 2 år 
 
Valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kreutzfeldt) vælges for 2 år 
Genvalgt for 2 år 
 
Breddeudvalgspost VAKANT 
Bestyrelsen beder om mandat til at supplere sig (Godkendt) 

 
Valg af 2 Suppleanter til Distriktsbestyrelsen 

1. suppleant    vælges for 1 år 
Brian Schmidt - Genvalgt 
 
2. suppleant    vælges for 1 år 
Lars Heglund, Køge BMX – Valgt for 1 år                                                                        

 
 
 



 

Valg af kritiske revisorer 
Kritisk revisor (Anker Nielsen)   vælges for 2år 
Ønsker ikke genvalg 
Nyvalg: Henrik Sørensen, CK Kronborg 
 

Revisorsuppleant (Jens Lindblom)   vælges for 1 år 
Genvalgt for 1 år 

 
Børne-/Ungdomsudvalg 

Formand (Rasmus Nielsen)  vælges for 2 år 
Genvalgt for 2 år 

 

Kommissærudvalg 
Formand (Lars Gronemann)  vælges for 2 år 
Genvalgt for 2 år 

Valg til DCU’s Repræsentantskab 
7 medlemmer – vælges for 2 år 

1. Carsten Hansen Villig til genvalg 
2. Søren de Place Knudsen Villig til genvalg 
3. Christian Brandt Ønsker ikke genvalg 
4. Lone Billehøj Ingen tilbagemelding 
5. Lars Ostenfeldt Ønsker ikke genvalg 
6. Ole Olsen  Villig til genvalg 
7. Jens Ranneries Villig til genvalg 

 
Øvrige kandidater: 
Martin Eckhoff 
Jan Kreutzfeldt 
Jens Lindblom 
Rudi Brems 
 
VALGT: 
1. Ole Olsen 66 
2. Rudi Brems 66 
3. Søren Knudsen 65 
4. Carsten Hansen 61 
5. Jens Ranneries 60 
6. Jan Kreutzfeldt 60 
7. Martin Eckhoff 41 



 

5 suppleanter – vælges for 1 år 

1. Johannes Risbjeg villig til genvalg 
2. Jens Lindblom villig til genvalg 
3. John Frejlev ikke villig til genvalg 
4. Vakant 
5. Vakant 
6.  

 
Øvrige kandidater: 
Anker Nielsen 
Mikkel Pagh 
Benny Stiilhoff 

VALGT: 
1. Johannes Risbjerg 
2. Jens Lindblom 
3. Anker Nielsden 
4. Mikkel Pagh 
5. Benny Stiilhoff 

Medlem til DCU’s udvalg – vælges for 1 år 

Indstilling af 1medlem til DCU’s Landevejsudvalg – (Jens Ranneries) 
Godkendt 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Baneudvalg – (Kenneth Røpke)  
Godkendt 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Masterudvalg – (Henrik Zachariasen) 
Godkendt 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Pige- og Kvindeudvalg – (Jens D.Jensen) 
Jens D. Jensen udtrådt 
Nyvalgt: Michael Slonina, Ringsted TC 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Børne- og ungdomsudvalg –(Rasmus Nielsen)  
Godkendt 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s MTB-udvalg – (Henrik Jappe) 
Bestyrelsen har mandat til at finde kandidat 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Crossudvalg – (Henrik Sørensen) 
Godkendt 
 



 

Indstilling af 1 medlem til DCU’s Kommissæreudvalg – (Alan Lange) 
Godkendt 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Spor- og Naturudvalg – Vakant 
Bestyrelsen har mandat til at finde kandidat 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s BMX udvalg – (Anders Saabye) 
Anders Saabye udtrådt 
Nyvalgt: Steen Elkjær-Hansen, Kbh BMX 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Trial udvalg – (Jan Uffe Jensen) 
Jan Uffe Jensen udtrådt 
Bestyrelsen har mandat til at finde kandidat 
 
Indstilling af 1 medlem til DCU’s Breddeudvalg – (Vakant) 
Bestyrelsen har mandat til at finde kandidat 

 

14. Eventuelt 

Carsten Hansen: Orienterede om ny ansøgningsformular til afholdelse af cykleløb 

Charlotte Frank: Justeret terminsplan fremlagt  
Indledningsløb køres 24.3. i Greve Main 

Vi ser gerne flere MTB-løb på kalenderen – pt kun Kalundborg uagtet der er flere MTB-klubber på 
Sjælland. 

Kommissærbemandingsplan netop modtaget idag. Vil blive lagt på www.cyklingdanmark.dk 

Øresundscuppen afvikles umiddelbart ikke i 2019, men vi forsøger at samarbejde med Skånes 
Cykelforbund omkring løb i Skåne. 

Ole Egeblad: Har inviteret til samarbejde et par gange med noget modsatrettede svar omkring 
kommercielle løb. Forstår ikke hvorfor distriktet ikke ser på mulighederne for et samarbejde. 
Ved Cykelstafetten er der mulighed for at lave en kommerciel aftale med Egeblad, hvorved 
distriktet kan få flere penge i kassen. 
Afvikles lørdag d. 25. maj. 

Bo Belhage: Egeblad tilbyder egentlig et ”nyt” produkt på motionsområdet, som vi nok bør 
overveje i forhold til at interessen er vigende på licensløbene. 
Vi har ikke formået at få ændret vor samværsformer for at få motionarrangementer af denne 
karakter med i ”cykelfamilien”. 

http://www.cyklingdanmark.dk/


 

Erik Larsen: Håber på at udkommet af mødet i Middelfart kan medvirke til at vi favner langt 
bredere for at få motionisterne med i ”familien” under DCU’s faner. 

Ole Hansen: Skal der laves samarbejde med en kommerciel arrangør skal der foreligge en aftale. 

 

TAK FOR IDAG 

Referent: Alan Lange 

 

Referat godkendt
Slagelse, den 22. marts 2019.

Palle Larsen
dirigent




