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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Det blev besluttet at flytte punkt 8 til næste bestyrelsesmøde.  
 
Dagsorden blev godkendt. 

 
 
Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen 

Baneudvalget 
JK orienterede fra et godt møde med Baneudvalget. 
Baneudvalget har afskaffet DM-trøjerne til børn (til og med U17) og masters 
og vil sikre sig, at de også afskaffes i de øvrige discipliner. 
MB og bestyrelsen støtter afskaffelsen af DM-trøjerne hos børn i alle 
discipliner bl.a. for at sende et signal om, at man ikke ønsker fokus på 
resultater i en tidlig alder og at man i øvrigt ikke kan blive ’rigtig 
danmarksmester’ i B&U-klasserne, da det er uofficielle mesterskaber. 
Medaljer og podie-ceremoni fastholdes. 
HJJ oplyste, at processen er, at de enkelte udvalg nu skal orienteres og 
indstille til beslutning om at afskaffe trøjerne. 
 
Baneudvalget er enige i at nedbringe antallet af DM-løb og måske samle det 
i en eller flere DM-weekender. Thomas Dalsted skal vende den mulighed 
med landstrænerne og sende et oplæg til udvalget inden udgangen af 
november, og så vil udvalget arbejde videre med den anbefalede model. 
 
Masterudvalget 
JPH orienterede om, at Henrik Zachariassen trækker sig som formand for 
Masterudvalget. 
  
Breddeudvalget. 
JPH oplyste, at udvalget har haft en meget positiv proces, hvor roller og 
opgaver er blevet fordelt, og at udvalgets arbejdsmålsætning nu er at skabe 
værdi for ryttere, der ikke har licens - god træning, god sikkerhed og gode 
oplevelser, når man kører et motions- eller licensløb. I 2020 har udvalget 
prioriteret primært at fokusere på landevej. 
 
Bevæg Dig For Livet 
JPH orienterede om budget- og aktivitetsmøder i Bevæg Dig For Livet. 
 
DBC og Ballerup 
I forbindelse med aflysningen og flytningen af 6-dagesløbet oplyste HJJ, at han 
og JEM holder møde med DBC’s formand, Bjarne Kratholm, og Ballerup 
Kommunes borgmester, Jesper Würtzen, med henblik på at støtte nye og 
attraktive arrangementer af større sportslig interesse. Det er kommunen, der 
har inviteret og ønsker mere synlighed og kommunikation omkring Ballerup 
Super Arena. 



 

Sikkerhed 
BB havde via mail spurgt til processen for sikkerhedsindsatsen. 
HJJ oplyste, at der er afsat 100.000 kroner på budgettet i 2020 til en 
sikkerhedskoordinator, og at der er fuld gang i uddannelsen af trafikofficials 
med stor støtte fra kommuner og på tværs af forbund.  
HJJ fortalte desuden, at LK er dialog med et reklamebureau, og at LK har 
oplyst, at en stor landsdækkende organisation vil være med til at finansiere en 
kampagne. 
HJJ pegede på, at bestyrelsen og JEM har udarbejdet en omfattende 
indsatsplan. Dialogen med distrikterne pågår, og det er nødvendigt, at der også 
her afsættes ressourcer til arbejdet.  

 
 
Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 

Hall of Fame 
DBC og Ballerup Super Arena har forespurgt, om DCU vil være medafsender og 
deltage i en udvælgelseskomite ifm. banecyklingens Hall of Fame-kåring i 
forbindelse med DBC’s nytårsstævne.  
Der er ingen økonomisk forpligtelse for DCU i forbindelse med kåringen. 
Det blev besluttet, at JEM skal undersøge baggrunden og tankerne bag Hall of 
Fame, før der kan træffes beslutning om deltagelse. 
 
Dansk rekord i 200 meter flyvende start på banen 
Janni Borrmann satte ny dansk rekord i 200 meter flyvende start den 18. 
oktober 2019 under Master-VM i Manchester i tiden 12.030. 
HJJ påtalte, at rekorden ikke var blevet omtalt på DCU’s medier. 
DCU har modtaget officielle dokumenter. 
Rekorden blev godkendt. 
 
Dansk rekord i 4.000 meter holdforfølgelsesløb på banen 
Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen, Lasse Norman Hansen og Frederik 
Rodenberg Madsen satte ny dansk rekord i 4.000 meter holdforfølgelsesløb den 
16. oktober 2019 under EM i Apeldoorn i tiden 3:48.762. 
Rekorden blev godkendt. 
 

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

UCI 
Der arbejdes på at få flyttet GP Herning fra kategori 1.2 til 1.1, hvilket vil løfte 
løbet til at kunne modtage WorldTour-teams og skabe synergi til Fyen Rundt 
som 1.1.-løb. 
 
Team Danmark 
Team Danmark ændrer støttekonceptet, og en væsentlig ny ting i næste periode 
for samarbejdet er, at der inviteres til at arbejde mere langsigtet og strategisk 
ud fra en strategiplan, der rækker 8 år frem. Den 8-årig strategi er alene 



 

baseret på en analytisk tilgang, der skal danne grundlag for fremtidigt 
samarbejde.  
Det forventes, at Team Danmarks bestyrelse godkender masterplanen den 2. 
december, og derfor vil den blive gennemgået af MB og HJJ på næste 
bestyrelsesmøde. 
HJJ bemærkede, at Team Danmark roser DCU’s sportslige sektor – blandt andet 
ifm. arbejdet med BMX. 

 
 
Punkt 5 Distrikter/udvalg/klubber/teams 

Teknisk Kommission 
Søren Knudsen, formand Teknisk Kommission, har indstillet Bent Meyer som 
Teknisk Kommission-medlem for terrænsport. 
Bent Meyer blev godkendt som nyt medlem af Teknisk Kommission. 

 
 
Punkt 6 Administration og sportslig sektor 

Bevæg Dig For Livet 
JEM oplyste, at måltallene for projektet er nedjusteret fra 13.500 til 7.000 
nye medlemmer. DCU har fået 2.700 nye medlemmer og over 40 nye 
klubber i 2019. Det bemærkes, at DCU’s medlemstal først er kendt i foråret 
2020, når alle medlemstal er indberettet af klubberne, så en evt. afgang i 
eksisterende klubber er endnu ikke kendt. 
DGI kender ikke udviklingen i medlemstal for 2019. 
 
Det skal indstilles til visionsgruppen at nedjustere tallene, hvilket vil få 
konsekvenser.  
JPH deltager i telefonmødet med visionsgruppen. 
 
JEM oplyste, at der vil blive ansat en ny konsulent til en målrettet MTB-
kvindesatsning i projektet, men at det ikke er afklaret, hvor konsulenten 
skal sidde fysisk (DGI eller DCU). 
 
Bestyrelsen roste de ansattes arbejde ift. den store medlemsfremgang og 
de mange nye klubber.  
 
On Trail 
JEM orienterede om On Trail-projektet, hvor der har været afholdt 
statusmøde med Nordea-fonden. 
Antallet af tilmeldte spor er 184, hvor det oprindelige mål var 100, og 
projektets succes har betydet, at konsulenten nu er kommet på fuld tid og 
at målet om tilmeldte spor er opjusteret til 200. 
JEM oplyste, at der arbejdes tæt sammen med Nordea-fonden om en mulig 
forlængelse af projektet. 
 
 



 

 
Terminskoordinering 
JEM orienterede om, at der har været afholdt terminskoordineringsmøde 
med distrikter og udvalg. Klubber i Distrikt Jylland/Fyn har rejst kritik af 
processen for fastlæggelse af DEMIN Cup.  
JEM oplyste, at distrikterne havde godkendt, at administrationen ligesom de 
seneste tre-fire år skulle hjælpe distrikterne med at finde klubber og 
kommuner til cuppen, men at processen naturligvis kan ændres. Det 
betyder dog, at kvaliteten så ikke længere kan sikres af administrationen. 
 
JPH mindede om, at der de seneste år har været en positiv udvikling af 
cuppen de seneste to år. 
JK pointerede, at det burde have været oplyst, at der er ændret procedure, 
og at man skal have respekt for den historiske balance i fordelingen af løb 
mellem distrikterne. 
HJJ fastslog, at klubberne skal have mulighed for at blive hørt og byde ind 
på cup-løb og DM, og at fordelingen skal være i balance. 
JEM noterede, at administrationen tager kritikken til efterretning og følger 
distrikternes og bestyrelsen anvisning vedr. processen for tildeling af løb 
fremadrettet. 
 
VM i BMX  
JEM redegjorde for DCU’s muligheder for at byde ind på BMX VM i 2025 ved 
at indgå i eventtrekanten med en begrænset risiko på max. kr. 250.000. Lars 
Valentin fra Wonderful Copenhagen vil drøfte en model for afvikling med 
Københavns Kommune – herunder især underskudsgaranti. 

  BMX banens egnethed skal kvalificeres. 
 

VM på landevej 
Københavns Kommune har forespurgt på muligheden for at tiltrække VM på 
landevej i 2026 til Danmark, og HJJ har orienteret om de økonomiske krav. 
Sport Event Denmark og Københavns Kommune skal vende tilbage.  
Der var enighed om at meddele UCI, at VM 2027 (kombineret VM) ikke er en 
realistisk mulighed for Danmark, da det vil kræve statslig økonomisk 
involvering.  
 
UCI Gran Fondo 
JEM orienterede om, at Aalborg vil ansøge om UCI Gran Fondo i 2024. 
Finansieringen vil være kommunal. 
 
MTB XCM VM 
JEM oplyste, Silkeborg overvejer at søge om MTB XCM VM i 2024 eller evt. 
2025 eller 2026. Finansieringen vil være kommunal. 
 
 
 



 

 Flanders Classics (World Cup i cykelcross) 
HJJ orienterede om, at UCI har solgt rettighederne i fire år til World Cups i 
cykelcross til Flanders Classics, der vil afvikle 18 afdelinger, og der er 
mulighed for at lægge en årlig afdeling i Danmark. JEM og Sport Event 
Denmark holder et afklaringsmøde med Flanders Classics for at høre 
betingelserne for afvikling af en cup-afdeling. 
 
Uno-X Talent Camp 
Der har været afholdt Uno-X Talent Camp, og bestyrelsen kvitterede for et 
godt arrangement. LM oplyste, at campen vil blive evalueret, men at 
modtagelsen har været positiv, og at campen muligvis udvides til to dage 
næste år med inkludering af en aktiv dag på cyklen. 
 
Orientering fra den sportslige sektor 
MB orienterede om, at han og HJJ har modtaget en kritisk henvendelse 
vedr. den nye tilgang til landsholdsudtagelse ifm. cykelcross, hvor det er 
blevet sværere at komme til EM og VM. 
MB bekræftede, at barren er hævet, men at den stadig er lav i forhold til de 
andre discipliner, og at DCU som forbund kun ønsker at sende kompetitive 
ryttere til EM og VM. Det er udelukkende landstræner Benjamin Justesen, 
der udtager ryttere til landshold. 
MB understregede også, at det er en misforståelse, at DCU’s sportslige 
sektor på nogen måde forhindrer, at ryttere, der selv ønsker at finansiere 
det, deltager i World Cups. 

 
 

Punkt 7 Økonomi 
 Budget 2020 

JEM gennemgik oplæg til budget for 2020. 
HJJ orienterede om, at PL er økonomiansvarlig i bestyrelsen siden medio 
oktober både ifm. overgangen fra JEM til ny direktør og ift. forankring af 
økonomien i bestyrelsen. 
PL pegede på, at DCU nu går ind i en ny fase ift. økonomien, og at det 
blandt andet er vigtigt, at den sportslige sektor har klart budgetoverblik. 
JEM oplyste, at nogle sportslige aktiviteter er prioriteret, således at 
ressourcerne til aktiviteterne først frigives, når kommercielle aftaler er 
sikret.  
 
PL supplerede med at understrege, at budgettet ikke er afhængigt af 
genopretningsfonden, der er øremærket til over en treårig periode at 
etablere den ønskede egenkapital, hvor DCU vil kunne opretholde 
aktivitetsniveauet svarende til et kalenderår uden indtægter fra 
hovedsponsor. 
 
Budgettet blev godkendt med bemærkning om, at det skal sikres, at de 
tilgængelige udvalgsbudgetter ikke reduceres. 



 

 
Team-licenspriser 
JEM oplyste, at der har været henvendelser fra nogle teams vedr. 
baggrunden for fastsættelse rytterlicenspriserne, og at ingen kender 
baggrunden for de eksisterende priser. 
PL foreslog at gøre det mere transparent, hvad teams betaler for, og at 
tilbud, der kan højne sikkerheden som f.eks. uddannelse af chauffører 
o.lign., måske bør være en del af prisen. 
 
JK foreslog at udarbejde et oplæg til fastsættelsen af priserne, hvis det skal 
ændres. HJJ var enig og pegede på, at priserne i andre lande skal 
undersøges. 
JPH mindede om, at prisen ikke kun skal afspejle ressourcetrækket i 
administrationen og opmærksomheden fra den sportslige sektor, men også 
det øvrige arbejde i DCU, der bidrager til fødekæden til teams. 
 
Det blev besluttet at sætte prisen for prokontinental-hold til 40.000 kroner 
ligesom kontinentalhold samt at licensprisen for alle U23-ryttere sættes til 
1.600 kroner.  
Samtidig blev det besluttet at sætte licensprisen for ryttere på WorldTour- 
eller prokontinentalhold til 1.600 kroner. 

 
  
Punkt 8 Evaluering af strategiske spor 

Flyttes til næste bestyrelsesmøde som følge af, at det ligger et omfattende 
baggrundsmateriale, som er udsendt umiddelbart inden mødet. 
 

 
Punkt 9 Eventstrategi 

LM gennemgik arbejdet med udviklingen af eventstrategi og præsenterede 
følgende: 
 
1) Vi vil være involveret og være aktive i internationale og nationale 
cykelevents 
2) Vi vil fokusere på sikkerhed ved cykelevents 
3) Vi vil tilpasse den centrale organisation til at løfte en ambitiøs 
eventstrategi 
4) Vi vil sikre en kommerciel rentabel fremtid 
5) Vi vil sikre inkludering af klubber 
 
Der var enighed om, at de fem hovedpunkter skal være det bærende 
element, og at der skal arbejdes videre i den retning. 
HB ønskede, at der blev arbejdet mere med visionen. 
 
LM præsenterer eventstrategien på næste bestyrelsesmøde. 

 



 

 
Punkt 10 PostNord Danmark Rundt – fremtidig organisation og afvikling 

HJJ orienterede om, at der er underskrevet en ny hovedsponsorkontrakt 
med PostNord, der løber til og med 2022, og at der pt. gennemføres 
forhandlinger med Jesper Worre om hans rolle og kontraktuelle forhold.  

  
 
Punkt 11 Opfølgning idémøde 

JEM orienterede, at formændene for Esbjerg CR, Fredericia CK, Odder CK, 
Vejen BC, Hobro CK og Cykling Odense har sendt et ”bekymringsbrev” til HJJ 
vedr. processen tildeling af DEMIN Cup-løb og for regelændringer som 
eksempelvis forslagene til den nye klasseinddeling. 
JEM oplyste, at både distrikter og udvalg har været involveret i 
arbejdsgruppen, og at forløbet har fulgt den traditionelle proces. 
 
HJJ fastslog, at brevet fra de jysk-fynske klubber er en reel bekymring, og 
at administrationen burde have sendt ændringsforslagene til alle 
klubformænd. Han understregede, at høringen ikke har været god nok, og 
der er begået fodfejl i den demokratiske proces. HJJ pointerede, at 
klubberne og distrikterne skal involveres og have direkte medbestemmelse, 
og at administration eller udvalg skal respektere demokratiet og hverken 
kan eller må fremskynde beslutninger. Processen er nu at følge op med 
yderligere høringer og idémøde i januar jf. den oprindelige tidsplan, mens 
eventuelle regelændringer tidligst kan implementeres i 2021 under 
forudsætning af godkendelse efter de rette beslutningsprocesser.  
Det bør overvejes at lave mindre forsøg i 2020 og 2021. 
 
JEM og JPH noterede kritikken og vender tilbage med et forslag til 
fortsættelse af processen. 

 
 
Punkt 12   Eventuelt 

Tværudvalg 
JPH pegede på, at han havde identificeret en udfordring med 
tværudvalgenes rolle i udvalgsstrukturen. 
Det blev noteret. 
 
Suspendering af BMX-rytter 
JEM oplyste, at sagen vedr. suspendering af en B&U BMX-rytter er 
appelleret til DIF’s appeludvalg, hvor DCU vil være repræsenteret af advokat. 


