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Distrikt Sjælland indkalder hermed til ordinært Årsmøde, jf. vedtægterne § 2,  

Dato: lørdag den 5. juni 2021 kl. 9:00 

Lokation: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby,  

Lokale: Gunnar Nu Hansen 
Der vil være morgenbrød og kaffe fra kl. 8:30. 

1. Velkomst samt dagsorden 

Charlotte Frank (CF), Formand DCU-SJ, bød velkommen til Årsmøde 2020.  

Mindeord og stilhed i respekt for afdøde  

 Kurt B. Christensen, Værløse-Farum CC 

 John Marfelt; Bornholm CC 

 Kjeld Fjor; Holte CK  

 I anledning af DBC 140års jubilæum blev overrakt en plaketté. 

2. Valg af dirigent  

Bestyrelsen DCU-SJ peger på Søren Gøtzsche som dirigent hvilket forsamlingen godkender.  

Dirigent konstaterer at Indkaldelsen til Årsmøde 2020 er rettidigt indkaldt jf gældende love og 
vedtægter. Gentagne udsættelser fra den oprindelige dato 28 februar relateret til forsamlingsloftet. 



 

Dirigent bemærker i det udsendte materiale at den kritiske revisor højst ejendommeligt, tilsyneladende 
har delt fortroligt materiale og henleder til forsamlingen kun at debattere den information som er 
offentlig tilgængelig.  Opfordrer forsamlingen til at føre en fornuftig debat. 

3. Valg af stemmetællere 

DCU-SJ Bestyrelsen foreslår Lotte Schmidt og Karsten Jensen, hvilket forsamlingen godkender.   

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

CF læser beretning 2020 op for forsamlingen. (sendt ud ved Indkaldelsen) 

Spørgsmål til beretningen: 

Per,Værløse Farum CK : hvorfor har klubberne ikke fået løbsadm gebyr tilbage for 2020 som følge af de 
mange aflysninger  og svære betingelser for at holde løb? 

Svar: det er en beslutning DCU har taget.                            

Ole Olsen, Repræsentantskabet,CK Kronborg:  Anerkender den store indsats hvad angår arbejdet med 
at sikre cykelløb på kalenderen men ønsker svar på hvad der er årsagen til den uro der har fyldt så 
meget i medier og mail angående bestyrelsessamarbejdet i 2020. bla at bestyrelsesmedlemmer er 
udtrådt og ikke erstatter af andre. 

Charlotte Frank, Formand-DCUSJ: Korrekt at flere best.medlemmer i 2020 valgte at forlade 
bestyrelsen. Herunder næst.form Rudi Brems som fortalte, at det han oplevede på bestyrelsesmøder 
ikke handlede om det han gerne ville.    

 tidl. Bestyrelsesmedlem DCU-SJ Bo Belhage, CC Ulkestrup: 

Følte sig utryg og utilfreds med embedsførelsen. Herunder at forretningsordenen ikke kunne blive 
færdig. Manglende information og kommunikation fx at Jan Kreutzfeldt blev indsat som næstformand 
uden at BB blev medinddraget i beslutningen.  

Mener at der ikke løbende har været mulighed for at få indblik i regnskabet. Og at det først er i 
forbindelse med midtvejsrevision som giver foruroligende fingerpeg om tingenes tilstand. Overordnet 
virker det som om at der ikke har været fuldstændig styr på regnskabet.  

Selve driften især på landevejen har været god og kan godt bevares den som den er. Dog er der i 
mindre eller slet ingen grad samme engagement i MTB, BMX og motion.   

Der er dygtige folk til at drifte- lad dem gøre det og lad andre udføre det politiske arbejde i bestyrelsen.  

 

Tidl. Supl.Ole Egeblad, repræsentantskabet / Københavns BMX m.fl: 



 

Mente at der skulle ske mere for cykelklubberne på Sjælland men oplevede at DCUSJ best. Var et 
driftsudvalg. Der var ikke plads til udvikling og strategi.  

Mener den ikke-eksisterende forretningsorden gjorde at det hele sejlede fx at beslutning om 
hjemsendelse af forretningsfører blev hjemsendt uden dialog med bestyrelsen.  

Margit Kasserer: henviser til at der alle årene har været en forretningsorden.  

Hvad angår hjemsendelsen af forretningsfører så blev det vendt med bestyrelsen herunder Bo Belhage 

hvilket der er dokumentation for.  

Regnskaberne er tilsendt løbende men der har aldrig været nogle kommentarer så de er højst 
sandsynligt aldrig blevet set på. Regnskabspraksis er ens ifht tidligere år.   

 Christian Ammitsøe, Lyngby CC: Svært at finde ud af hvad der er op og ned. Men tydeligt at der har 
været samarbejdsvanskeligheder. Det skal der ses på når der vælges ny bestyrelse.  

Ærgerligt at der ikke er fundet en anden løsning ifht debat når man fravælger Facebook. Det kan 
fremstå meget lukket. Nødt til at finde en bedre balance fremadrettet.  

Carsten Hansen,Repræsentantskab:  Forstår godt bestyrelsen ikke ønsker at debattere på  Facebook da 
debatten stikker helt af.  

Det er i øvrigt iflg love og vedtægter Distriktets hovedopgave at sikre drift og administration. 
Udviklingen er der rig mulighed for i de mange forskellige udvalg.  

Lars Kaspersen, KCK Herlev: Det er godt at være i debat fx i plenum, facebook.-distriktet skal være 
mere udviklende og i dialog med klubberne. Udefra set har der været rod i regnskabet, 
Repræsentanterne har ikke været inddraget. Uenig i at medlemmernes penge skal bruges på 
injuriesager 

En god idé med en ny bestyrelse så vi kan starte på en frisk og mere engagement på tværs af Sjælland. 

Jens Lindblom, Æresmedlem: 

Det er rigtigt at debatten er voldsom på bla. Facebook. Det har alle årene været en udfordring med 
kommunikation og information. Både det gode og det dårlige. Der skal kommunikeres godt og sagligt.  

Rober Pulvertaft, ABC: heldigvis har der været meget drift -for lidt drift havde været et problem. Der er 
tilsyneladende et problem omkring egenrådighed og lukkethed i DCU-SJ Bestyrelsen.  Ærgerligt at der 
har været så meget mudderkastning. 

Opfordrer til mere debat fra den nye bestyrelse. 



 

 Palle Larsen, Slagelse CR / DCU Bestyrelsen: Vigtigt at debatten foregår på ordentlige præmisser og at 
vi må følge vores love og vedtægter. Vi bør spille hinanden bedre- det vil alle få glæde af. Distriktets 
opgave er faktisk drift og det lykkedes rigtig godt.   

Hvad angår regnskab så er der tilsyneladende brug for at få afklaret hvad der er revision og controller 
og hvordan man varetager den tillidspost at få adgang til fortroligt materiale. 

Det er vigtigt at de frivillige behandles med respekt og undgå offentlig kritik.  

 Thomas Rodtwitt, Johnny Cash Cykel Klub: spørger hvor mange sagsanlæg og trusler har DCU-SJ 
bestyrelsen initieret og hvad har udgifterne kostet distriktet? 

CF, DCU-SJ: der er brugt 7000kr til advokat og fået tilsagn til forsikring gennem TRYG til videre proces. 

tidl. Bestyrelsesmedlem DCU-SJ Bo Belhage, CC Ulkestrup: 

Ønsker indblik i de udgifter til advokat, der er forbundet med at det blev undersøgt om det var muligt 
at ekskludere Ole Egeblad fra Repræsentantskabet?       

Henrik Jess Jensen, Formand DCU: 

Da sagen omkring Ole Egeblad havde en principiel karakter i form af valgbarhed, om der reelt kunne 
sidde en repræsentant fra en klub der i en årrække ikke havde betalt kontingent, og som skulle kunne 
have indflydelse på klubbernes vegne, blev der investeret i et grundigt notat af jurist for 12.000kr som 
blev taget ud af DCU budget. 

Dertil kan klubberne så selv vurdere om de vil give ikke-betalende ”medlemmer” samme muligheder 
for indflydelse i deres klub? 

Ulrik Jørgensen, DCU MTB Udvalg /Holte MTB: På baggrund af den utilfredshed som der tydeligvis 
bliver vist den eksisterende bestyrelse og med udsigt til at det ikke vil blive bedre, så foreslår UJ at den 
nuværende bestyrelse bør træde tilbage og hvis ikke så vil UJ stille forslag om at forsamlingen stiller et 
Mistillidsvotum til DCU-SJ bestyrelsen så der kan startes på en frisk uden nuværende og tidligere 
medlemmer. 

Der er allerede en fuld kandidatliste til en ny fuldt besat bestyrelse og tilmed personer til at varetage 
driften ved cykelløbene.   

  

 

 



 

Erik Houghs, Holte MTB, supl.Repræsentantskab: understreger at når Bestyrelsen fravælger at 
kommunikere på fx facebook  så skal man finde en anden måde at informere  sine medlemmer og  
repræsentantskab som reelt er bestyrelsens arbejdsgivere.  

Desuden kritisabelt at bestyrelsen/formanden ikke har arbejdet på den hensigtserklæring der blev 
udfærdiget ved årsmøde 2019 hvad angår strukturændringen af distrikterne.  

Oplever at der ikke leveres svar på mail og spørgsmål. Det er konfliktoptrappende. 

Der er behov for nye kræfter der tænker visionært og at der i stedet må nedsættes driftsudvalg. 

Derfor støtter EH opbakning til mistillidsvotum til den siddende bestyrelse. 

Dirigent Søren Gøtzsche: 

Som følge af den debat der har været omkring Bestyrelsens beretning besluttes det at der stemmes om 
beretningen kan godkendes, hvilket der skal gøres jf love og vedtægter.  

Afstemningsresultat om godkendelse af Beretningen 2020:  

48 for  

43 imod 

Dernæst følger afstemning om mistillidsvotum til den siddende bestyrelse som følge af at flere 
deltagere nu har ytret ønske herom.   

Per Thue ACR 

Ved vi hvad konsekvenserne er ved at stemme for et mistillidsvotum i dag og såfremt vil PT og sikkert 
mange flere i salen gerne vide hvem der er kandidaterne til en ny bestyrelse? PT kan ikke tage stilling til 
et mistillidsvotum uden at blive præsenteret for konsekvensen. 

Alan Lange, Sorø BC /Repræsentantskab/Æresmedlem: 

Alternativet til den nuværende bestyrelse er følgende kandidater  

Formand, Per Henrik Brask, Ulkestrup CC;   

Næstformand Alan Lange, Sorø BC 

Best. Medlem Torben Ridder, Sorø BC 

Best. Medlem Ole Olsen, CK Kronborg 

Best. Medlem Thomas Rodtwitt, Johnny Cash CK 



 

Best. Medlem Erik Houghs, Holte MTB 

Best. Medlem Anders Gudnitz, ABC 

Bestl. Supl. Heinrich Hansen, Skrænten CC 

Vi vil arbejde for dansk cykelsport på tværs af organisationen.  

Jesper Thiesen, ACR: Hvordan sikrer vi at den viden der er bygget op i den nuværende bestyrelse 
bevares hvis alle poster skiftes ud i forbindelse med mistillidsvotum. 

Jørgen Guldborg, Rigspolitiet IF: Vil opfordre forsamlingen til at genoverveje nødvendigheden af et 
mistillidsvotum mhp at få gennemført dagens møde med de resterende punkter herunder regnskab.  

Christian Ammitsøe, Lyngby CC: 

Savner svar på hvilke konsekvenser den nuværende bestyrelse vil tage ifht den kritik der er givet udtryk 
for i dag?  

Charlotte Frank, Formand DCU-SJ: 

Historisk set har det altid været en udfordring med information og kommunikation. Bestyrelsen har 
lyttet og taget det til efterretning og der skal kommunikeres endnu mere men vil ikke deltage i 
debatten på Facebook. Der skal være mere respekt og ordentlighed, transparens. Der skal arbejdes 
med og for vores cykelklubber så vi kan skabe de bedste muligheder for vores ryttere herunder særligt 
B&U ryttere.   

Dirigent Søren Gøtzsche: 

Det fastholdes at en afstemning om mistillid til den siddende bestyrelse skal gennemføres da der er 
ytret ønske herom.  

Afstemningsresultat om mistillid til den siddende bestyrelse: 

51 for 

31 imod 

4 blanke 

Afstemnings resultatet viser et flertal for mistillidsvotum til den siddende bestyrelse hvilket betyder at 
årsmødet suspenderes med det samme.  Den nu tidligere bestyrelsen vil fungere som et 
forretningsudvalg og vil hurtigst muligt finde en ny dato til afholdelse af Ekstra Ordinær 
Generalforsamling. Indkaldelsen skal overholde 14 dages frist jf gældende love og vedtægter for DCU. 

Mødet hæves  



 

Dirigent Søren Gøtzsche                                                  Referent David Rasmussen 

------------------------------------                                                ------------------------------------  

 


