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Bestyrelsesmødet blev indledt med punkt 6.2, hvor elitechef Morten Bennekou 
og banelandstræner Casper Jørgensen var til stede. HB og BB var ikke til stede 
under behandlingen af dette punkt. 
 

 
Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen 

Kongres 2020 
JEM foreslog at lægge næste års kongres den 21. og 22. marts 2020, hvilket der 
var enighed om. 
 
HJJ foreslog at afholde kongressen på Scandic i Horsens, hvilket der ligeledes 
var opbakning til. 
 
Mesterskaber 
Bestyrelsesrepræsentationen ved danske mesterskaber blev fordelt: 
 
Dato Disciplin Klasse Bestyrelsesmedlem 
12. maj MTB XCM Alle HJJ 
15. juni Landevej, TTT Alle PL 
15.-16. juni MTB XCO Alle JEM 
22.-23. juni Landevej, RR U23 LK 
22.-23. juni Landevej, TT+RR Master JPH 
22.-23. juni Trial Alle (JP) 
27.-30. juni Landevej, TT+RR Elite+U19 HJJ 
6. juli BMX Alle BB 
16.-18. august MTB XCE Alle JPH 
31. august-1. september Landevej, TT+RR U11-U17 LK 

 
 
Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 

Ansøgning om bevilling til UCI-uddannede cross-kommissærer 
Kommissærudvalget og Cyklecrossudvalget har sammen ansøgt om kr. 30.000,- 
til uddannelse af to internationale UCI cross-kommissærer. 
 
Bevillingen blev godkendt. 
 
PL bemærkede desuden, at kommissærarbejdet skal blive en synlig karrierevej 
for flere i sporten. HJJ var enig og påpegede, at strategisporet om rekruttering 
af B&U fra 2020 også skal have fokus på netop genrekruttering og nye 
karriereveje for unge, der ikke har mulighed for at gå elitevejen som ryttere. 



 

 
Ansøgning om bevilling til B&U-rekruttering på banen 
Baneudvalget og B&U-udvalget har sammen ansøgt om kr. 9.000,- til ’Banernes 
Dag’, hvor de tre baner har aktiviteter målrettet rekruttering af børn og unge. 
 
Bevillingen blev godkendt. 
 
Ansøgning om støtte til William Rimkratt-Milkowski 
Baneudvalget har på vegne af DBC ansøgt om kr. 5.000,- i støtte til William 
Rimkratt-Milkowskis ophold på UCI World Cycling Center i Aigle. 
 
Bestyrelsen var positivt stemt, men bevillingen skal søges hos den sportslige 
sektor. 
 
Godkendelse af dansk rekord 
Julius Johansen, Casper Folsach, Lasse Norman Hansen og Rasmus Lund satte 
28. februar 2019 ny dansk rekord i 4.000 meter holdforfølgelsesløb ved VM på 
bane i Pruszkow i tiden 3.51,804 

 
Rekorden blev godkendt. 

 
 
Punkt 4 Nyt fra formanden – herunder UCI, UEC, NC og DIF 

UCI  
UCI-præsident David Lappertient har nu været i spidsen for UCI i 18 måneder, 
og HJJ orienterede om de initiativer og resultater, som Lappertient i samspil 
med UCI Management Committee og UCI-staben har leveret.  

 
UEC  
13. maj 2019 kommer UEC’s generalsekretær, Enrico Della Casa, til Odense på 
site-visit for at gennemgå alle praktikaliteter i forbindelsen med afholdelse af 
UEC-kongressen 2021.  

 
DIF 
DIF’s årsmøde finder sted lørdag den 4. maj 2019, og HJJ og LK deltager.  
Fredag den 3. maj 2019 inviteres til DIF Sport Hack. 

 
 

Punkt 5 Distrikter/udvalg/klubber 
 Distrikter 

Distrikterne har afholdt årsmøder, og JEM orienterede i den forbindelse om, at 
Distrikt Sjælland har besluttet at ansætte en fuldtidsmedarbejder som 
forretningsfører. JEM hjælper med stillingsopslag og rekruttering, og processen 
følger ansættelsesprocedurer fra det offentlige med et uafhængigt 
ansættelsesudvalg. Stillingen finansieres af en forhøjelse af løbsafgiften med kr. 
15 til kr. 45. 



 

 
Distrikt Jylland/Fyn har besluttet at nedsætte distriktets løbsafgift med kr. 8 til 
kr. 14. Formålet med nedsættelsen er at bidrage til bedre økonomi for 
klubberne ved afholdelse af løb, men også en opfordring til at anvende pengene 
til at øge sikkerheden generelt. 

 
Udvalg generelt 
JEM orienterede om, at udvalgene er konstitueret med nye medlemmer efter 
kongressen, og at der indkaldes til et møde for de nye formænd i løbet af maj. 
 
Der mangler en formand til Spor- & Naturudvalget.  
 
Teknisk Kommission 
JEM orienterede om arbejdet med at etablere en ny Teknisk Kommission. 
Kim Skivild har meddelt, at han gerne indgår i Teknisk Kommission. BMX-
udvalget har indstillet Preben Harmsen til medlem af Teknisk Kommission. 
 
JK mindede om, at Teknisk Kommission ikke er et politisk udvalg, og at det 
tidligere er besluttet, at man som medlem af TK ikke bør sidde i andre udvalg. 
 
MTB-udvalget 
DCU har modtaget en bevilling til MTB-udvalget på kr. 400.000,- over 2 år fra 
Kirkbi Fonden til blandt andet nationale og regionale samlinger, 
kompetenceudvikling af trænere. 
 
Nye klubber 
JEM oplyste, at DCU fra 1. august 2018 til dags har dato budt velkommen til 25 
nye klubber, der repræsenterer ca. 1.846 nye medlemmer, og der er mange nye 
klubber på vej, hvilket er meget positivt. 
Bestyrelsen roste udviklingskonsulenternes flotte indsats. 
 

 
Punkt 6 Økonomi 

6.1 Orientering fra administration 
JEM oplyste, at DCU er blevet medlem af Trafiknetværk Nordsjælland (TFN), 
hvor der også er deltagelse af politi, kommuner og Dansk Triatlon Forbund, og 
målet er at få dannet et netværk, der skal modvirke bl.a. vejvrede og 
chikanekørsel. 
 
JEM oplyste desuden, at han sammen med to repræsentanter fra Distrikt 
Sjælland har holdt møde med Tryg for at fastsætte gældende forsikringsforhold 
ved anvendelse af race marshalls, og konklusionerne er sendt til 
Kommissærudvalgets formand. 
 
 
 



 

 
Trafikofficials 
HJJ spurgte til proceduren for anmodning om trafikofficials. 
JEM oplyste, at klubberne skal henvende sig til sekretariatet, hvor de får 
tilsendt en formular, der skal udfyldes, og formularen sendes så til en 
modtagerliste af trafikofficials.  
 
Uddannelse 
JEM orienterede om, at DCU har udbudt to nye uddannelser: Rekruttering til 
cykelklubber via sociale medier og en B&U basistræneruddannelse. 
 
LK foreslog at tilbyde nye klubber et gratis trafikofficial- eller trænerkursus i 
velkomstgave, hvilket der var opbakning til, og det blev besluttet, at JEM 
arbejder videre med ideen. 
 
BMX-licens 
JEM orienterede om BMX-licensforsøget, der efter lidt indkøringsvanskeligheder 
med IT nu er på rette vej, og at Brian Schmidt har overtaget registreringen. Der 
vil blive lavet en opgørelse 1. maj, hvor første faktura sendes ud til klubberne. 
Meldingen fra de første løb er en stigning i deltagerantallet på 40 – 50%. 
 
BB bekræftede den positive modtagelse blandt klubberne og roste Brian 
Schmidts store indsats. Han mente, at hvis tendensen fortsætter, vil forsøget 
være en succes. 
 
DIF – samlet DM-uge 
JEM oplyste, at DIF arbejder på en samlet DM-uge fra 2021. Ugen er fastsat til 
uge 25 – bl.a. på baggrund af UCI’s/DCU’s termin. DCU indgår i det 
forberedende arbejde. 
 
Kongeetapen 
JEM fortalte, at tilmeldingen til Kongeetapen er åbnet, og der er pt. 138 
tilmeldte, og tillagt PostNord Velo samt den svenske del af PostNord er det 
samlede deltagerantal pt. på knap 300. Konceptet er ændret, så årets udgave af 
Kongeetapen køres i grupper af højst 30 ryttere og med fire kaptajner/guider og 
en følgebil pr. gruppe, der sætter farten - man vælger selv, om man vil køre 25, 
28 eller 30 km/t i gennemsnit. 
 
Motionsløb 
HJJ og JEM og Breddeudvalget har deltaget i et fælles dialogmøde for de 15 
største motionsløb sammen med DGI om sikkerhed ved motionsløb. Resultatet 
af mødet blev i første omgang et fælles statement fra løbsarrangørerne og 
nedsættelse af en arbejdsgruppe. 
 
DM-ugen Esbjerg 
Forberedelse af DM-ugen forløber planmæssigt. 



 

 
Sponsorer 
JEM oplyste, at samarbejdet med Shimano er udbygget, og der er indgået en ny 
sponsoraftale med biludlejningsfirmaet Sixt. 
 
 
6.2 Orientering fra den sportslige sektor 
Formanden for Baneudvalget, Dan Frost, har i en mail til bestyrelsen anført 
kritik af den sportslige sektors prioriteringer, der blandt andet betyder, at 
banelandsholdets ryttere ikke har mulighed for at deltage i DBC’s nytårsstævne, 
da de på det tidspunkt følger forberedelsesplaner frem mod OL.  
  
Morten Bennekou orienterede om dialogen med Baneudvalget, og Casper 
Jørgensen redegjorde for de sportslige forhold og planer, der ligger til grund for 
beslutningen. Morten Bennekou fastslog, at det kun er i OL-året, at 
landsholdsrytterne ikke deltager i stævnet, og at de dermed deltager i tre ud af 
fire mulige nytårsstævner.  
 
Morten Bennekou understregede, at den sportslige sektor meget gerne vil 
samarbejde med både Baneudvalget og de enkelte baner, men han efterlyste en 
bedre balance og pointerede blandt andet, at den sportslige sektors ønske om 
at bidrage til arbejdet med terminsplanlægning er blevet afvist af Baneudvalget. 
Casper Jørgensen oplyste, at kritikken overraskede ham, da der havde været en 
god dialog med Baneudvalget forud for brevet. 
JK bekræftede, at der før brevet havde været et positivt og konstruktivt møde i 
Baneudvalget med deltagelse af Casper Jørgensen. 
 
HJJ fastslog, at sportslige prioriteringer er banelandstrænerens ansvar, og at 
udvalget er nødt til at acceptere beslutningerne. Han opfordrede til, at den 
sportslige sektor i højere grad giver Baneudvalget indblik i arbejdsmetoderne og 
de overvejelser, der ligger til grund for beslutningerne. 
 
Bestyrelsen udtrykte sin fulde tillid til den sportslige sektors prioriteringer og 
opfordrede til hurtigst muligt at holde et nyt møde med Baneudvalget for at 
afklare evt. uenigheder og gerne udvide samarbejdet. 
 
Rapportering fra elitechefen 
Elitechefen havde fremsendt sin sportslige rapport forud for bestyrelsesmødet. 
Bestyrelsen kvitterede og var tilfredse med rapportformatet. 
PL udtrykte ønske om en oversigt over den kommende periodes aktiviteter 
inden for de enkelte discipliner, hvilket Morten Bennekou noterede. 
 
Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med indsatsen og ønske om 
elitechefens deltagelse på flere bestyrelsesmøder. 
 
 



 

 
Indsats ift. spiseforstyrrelser 
Elitechefen orienterede om overvejelserne i den sportslige sektor i forlængelse 
af DR’s dokumentarudsendelser, og at den sportslige sektor ikke er bekendt 
med lignende tilfælde eller forhold i Danmarks Cykle Union. Team Danmark har 
bedt alle forbund oplyse retningslinjerne for kost, vægt og 
kropssammensætning samt implementering af retningslinjerne.  
Morten Bennekou oplyste, at Danmarks Cykle Union ikke har en nedskrevet 
politik på området, men at den er under udarbejdelse. 
 
PL mindede om, at politikken skal verificeres af bestyrelsen. 

 
 
Punkt 7 Sag vedr. suspendering af BMX-rytter 

JEM oplyste, at Ordensudvalget har ophævet suspenderingen med den 
begrundelse, at den suspendere part ikke er blevet hørt i sagen. 
 
Ordensudvalgets afgørelse er taget til efterretning, og Distrikt Sjælland skal nu 
afgøre, om sagen skal genoptages. Administrationen sørger for de rette rammer 
for en høring og juridisk rådgivning i tilfælde af, at sagen genåbnes. 
 
 

Punkt 8     Antidoping  
 Punktet udgik. 
 
 
Punkt 9     Strategispor 
 Bevæg dig for livet 

JEM oplyste, at projektet er meget langt fra målopfyldelsen, og at der på næste 
styregruppemøde den 29. april vil blive drøftet justering af mål og indsatser og 
den generelle organisering af BDFL-arbejdet. 
JEM understregede, at udviklingskonsulenterne i DCU mere end opfylder deres 
mål, men at organiseringen i BDFL ikke understøtter den overordnede 
målsætning. 
 
Det er en helt ny BDFL-styregruppe, der skal konstitueres 29. april, og JEM 
ønskede politisk DCU-repræsentation styregruppen. Det blev besluttet, at JEM 
anmoder om at lade JPH indtræder i styregruppen for BDFL. 
 
Rekruttering af børn og unge 
JEM oplyste, at projektets aktiviteter fuldstændig følger planen - der er 
udarbejdet flere kurser, og udviklingskonsulentens indsats er imponerende. Det 
er muligt, måltallet for sporet skal justeres i forbindelse med overførslen af 
BMX-medlemmer fra DMU til DCU i 2017.  
HJJ bemærkede, at DIF i forbindelse med udarbejdelse af strategierne og 
målene var med til at fastsætte og godkende baseline. 



 

 
Udvikling af det politiske og administrative niveau 
JEM oplyste, at ift. procesmålene er organisationsundersøgelsen gennemført og 
strukturarbejdsgruppen ved at blive nedsat. JEM har anmodet distrikterne om 
navnene på de personer, som skal deltage, og der vil være kick off-møde i maj.  
Der er opfølgning og strategievaluering med DIF midt på året. 

 
 
Punkt 10   Økonomi  

JEM fremlagde budgetopfølgningen for første kvartal, der er inden for 
budgetrammen. De kommercielle aftaler dækker allerede på nuværende 
tidspunkt det budgetterede. 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
Punkt 11    Opfølgning idémøde  

HJJ, JEM og JP holdt møde med distrikterne under kongressen om opfølgning 
på idémødet og organisationsstruktur, hvor der var enighed om at igangsætte en 
proces og fortsætte forsøgene i BMX, B&U samt H40 i J/F.  
HJJ og JEM rykker distrikterne for deltagere til arbejdet. 

 
 
Punkt 12    e-cykling 

JEM orienterede om, at DCU har ansøgt DIF om kr. 600.000,- til opstart af e-
cyklingsprojekt, og tilkendegivelserne er positive forud for DIF’s 
bestyrelsesmøde den 2. maj, hvor ansøgningen behandles. 
 
Det vil kræve ændring i DCU’s love at optage en ny disciplin. JEM forventer, at 
DIF vil anbefale at indføre mulighed for individuelt medlemskab i forbindelse 
med projektet. DIF’s love giver adgang til optagelse af enkeltmedlemmer som 
en forsøgsordning frem til 2021. 
 
HJJ anbefalede at se på den model, der bruges i Sverige, og bestyrelsen vil ifm. 
projektet få undersøgt de forskellige medlemskabsmuligheder med henblik på 
en forsøgsordning forud for en evt. lovændring. 

 
 
Punkt 13    Eventuelt 
 DM i holdløb på landevej 

JEM oplyste, at den åbne herreklasse i DM i holdløb på landevej som et forsøg i 
år vil have regler om, at man ikke må stille op på tempocykel og at et hold kun 
må have deltagere fra samme klub. 
 
 
 



 

 
Dubletter i databasen 
BB informerede om, at der efter flere års oprydning nu kun er meget få 
dubletter i UCI-databasen, hvilket har været en stor udfordring. 
 
Kvinderekruttering 
BB mindede om, at det stadig er relevant at sparre med Dansk Forening for 
Rosport, der har haft succes med at rekruttere kvindelige medlemmer - både 
udøvere og organisatorisk. 
 
HB pegede på, at vi har mange dygtige kvindelige udøvere, der kan være stærke 
ambassadører og forbilleder i arbejdet med rekruttering af flere kvindelige 
medlemmer. 


