
 

 

KONGRES 2016 - REFERAT 

Tid:   Søndag den 17. januar 2016, kl. 9.00-12.30 

Sted:   Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding 

Referent: Maria Irming Pedersen / Hanne Algot Olsen 

 

Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige kongres.  

Forsamlingen ærede mindet af afdøde Steffen Nielsen, Jørgen Jensen og  Vilhelm ’Schrøder’ 

Christiansen 

 

Punkt 1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ole Kjeldsen som dirigent. Ole Kjeldsen blev enstemmigt 

valgt og takkede for valget.  

Ole Kjeldsen konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt og gik dernæst 

videre til navneopråb. 

 

Tilstede på kongressen var:  

Niels Sørensen, Henrik Jess Jensen, Klaus Bach, Jakob Knudsen, Torben Kristensen, Lone Billehøj, 

Bo Belhage, Claus Rasmussen, Henning Knudsen, Henriette Korneliussen, Kurt Markussen, Bjarne 

Olsen, Knud Olsen, Lotte Schmidt, Jørgen Schmidt, Willy Frederiksen, Henrik Dan Andersen, Ole 

Iversen, Anders Bystrup, Casper Møller, Alan Lange, Henrik W. Jensen, Erik Steen Jørgensen, 

Jimmi Madsen, Søren Knudsen, Carsten Hansen, Charlotte Frank, Jørgen Guldborg,  Henrik 

Sørensen, Lars Kaspersen, Helge Krogh, John Sørensen, Søren Boysen, Ole Kjeldsen, Jens Peter 

Hummelshøj, Kenneth Dideriksen, Henrik Fenneberg, Tina Dideriksen, Kia Siggard, Jan 

Kreutzfeldt, Michael Lajer, Katrine Vedersø Sølvhøj, Henrik Kirk, Emilie Therese Sylow, Niels 

Fredborg, Leif F. Jensen, Ole Olsen, Hans-Christian Lykkegaard, Thomas Larsen Schmidt, Carsten 

Hjelm, Per Henrik Brask, Jens Kasler, Carsten Ritter, Hanne Algot Olsen, Maria Irming Pedersen, 

Christian Lehmann, Henning Sørensen, Henrik Elmgreen, Tom Lund, Lars Ostenfeldt, Jesper 

Schack, Jesper Worre, Harald Tiedemann Hansen, Allan Eg, J. Anker Nielsen, Jørgen H.K. Jepsen, 

Mogens Jacobsen. 

 

I alt 67 fremmødte. Heraf 33 stemmeberettigede, fordelt på 1 formand, 15 repræsentanter fra 

Distrikt Sjælland, 15 repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn samt 2 repræsentanter fra DCU 

Motion. 

Emilie Therese Sylow, Niels Fredborg og Leif F. Jensen fra Ordenudvalget blev udpeget som 

stemmetællere.  

 

Punkt 2 Bestyrelsens beretning 

Niels Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning startende med film fra Årets 

Cykelrytter og som afspejler de sportslige resultater i 2016.  

 

Årsregnskab for 2015. 

Estimat for 2015 gennemgået i hovedtal. Bestyrelsen forventer årsresultat på 

omkring 0 kroner- 

 

Bestyrelsens strategiske fokusområder 

 

o DCU arbejder for Fair Cykling 

I samarbejde med Anti Doping Danmark er der et arbejde i gang med 



 

en antidoping-politik med eksempler på pro-aktive handlinger i 

kampen mod doping. Dette arbejde forventes afsluttet i sommeren 

2016, hvorefter politikkerne skal implementeres.  

Fair cykling er også andet end doping. Match-fixing er også et 

element som har stor bevågenhed. Vi skal sikre at man opnår resulater 

på ærlig vis. I sensommeren var der et kedeligt eksempel på hvordan 

Fair cykling kan tilsidesættes ved et gadeløb i Aalborg. 

DCU bakker naturligvis op om DIFs matchfixing-regler og de 

sanktioner som de beslutter.  

 

o DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt  

I 2014 vedtog vi en ny strategi, så der nu kommunikeres mere åbent. 

DCU har flyttet sig, og selvom vi er ikke i mål endnu, er vi på vej og får 

kommunikeret bedre og mere til vores medlemmer og omverdenen 

generelt. 

o Fremtidens organisering af cykelløb 

Vi er ikke nået langt videre i 2015, men bestyrelsen har fokus på at 

øge værdien til medlemsklubberne og vi vil gerne meget mere end 

det, der er nået. Der er kommet tidstagning til klubberne og kvalitative 

kurser. 

o Det skal være sjovt og nemmere at være frivillig cykelleder 

Grundstenen i dette arbejde er frivillighedsstrategi, der er udarbejdet 

sammen med Allan Andersen og Klaus Bach. Arbejdet med at få ført 

strategien ud i livet starter nu. 

DCU som organisation og i udvalgene skal være bedre til at få 

budskabet ud mod klubberne om at de frivillige er guldægget. Så får 

vi et bedre forbund end vi har nu. 

o Organisationsstruktur  

Klubberne har taget den nye struktur godt til sig, og det har været 

nemmere at implementere, end vi forventede. Næste skridt bliver at 

nedlægge DCU Motion, så udvalget bliver en del af distrikterne. Det er 

et stort demokratisk skridt at få motionsklubberne med i 

repræsentantskabet. Lige muligheder for alle, og vi viser at vi rummer 

alle former for cykling og på alle niveauer. 

 

o Rekruttering af nye medlemmer 

Med ny klubstruktur og snart en fornyet struktur i distrikterne er 

fundamentet til at flere medlemmer kan tage del i cykelsporten som 

medlem af en klub. Samtidig er der med de kommende breddeudvalg 

skabt grundlag for at rekruttering af nye medlemmer børn, unge og 

voksne uanset køn kan finde vej til en cykelklub. Vi arbejder også med 

visionsprojektet: ”Bevæg dig for livet – på cykel” hvor DIF, DGI og DCU 

sammen har sat måltal for nye klubber, flere medlemmer og 

klubudvikling. 

 

o DCU øger værdien til gavn for alle 

Nye og flere medlemskaber samt medlemsfordele skal udfoldes og 

synliggøres. Primo februar 2016 er vi klar med en helt ny – og længe 

savnet - medlemsportal. Herved får vi og medlemmerne direkte 

kontakt med hinanden – og mulighed for kommunikation i øjenhøjde. 



 

For rytteren er det også her man finder sin personlige pointstatistik, 

løbs-proportioner – andre løbsinformationer, medlemsfordele, m.m. 

 

Visionsprojekt mellem DGI/DCU/DIF  

Samarbejdet har givet udfordringer qua DCUs økonomiske situation. DCU 

kunne ikke lægge de penge, som der var tænkt til projektet. Men aftalen kom 

på plads med enigehed fra alle parter. I starten af januar blev der afholdt 

heldagsmøde, og vi er klar til at fortsætte samarbejdet med DGI. Når dette er 

på plads vil der blive informeret om, hvad målsætningerne for aftalen er. 

 

Events / aktiviteter 

o Der er afholdt mange flotte cykelløb. Vi har vores flagskibe, men også 

en masse andre løb på eksempelvis bane, i skoven, til aktivering af 

børn, unge og ældre på cykler. Og det gør vi godt. 

o Post Danmark Rundt havde 25 års jubilæum. Det blev til et rigtig flot 

cykelløb, med god rute og ikke mindst live Tv-dækning på DR og 

Eurosport. Det har være med til at højne anseelsen i folks bevidsthed.  

En tak til alle i klubberne, der bærer en opgave, hvor 

omdrejningspunktet er cykling. 

o Gran Fondo Aallborg – Hobro 

Her havde vi en flot deltagelse med mange nationer. Stemningen var 

god, og rytterne var glade for at være i Danmark. Stor ros for 

arrangementet. Det giver goodwill til at afholde større arrangementer 

af samme kaliber i fremtiden. 

 

I 2015 kom en ny hovedsponsor aftale på plads. Det var med stor glæde, at 

det  igen lykkedes at indgå med partnerskab med PostDanmark / Postnord. 

Af øvrige aftaler kan nævnes aftalerne med Skoda, energibarer og geler til 

landsholdet. Aftalerne er blevet forbedret væsentlig end tidligere år. 

Vi er i den heldige situation at mange gerne vil samarbejde med DCU, trods at 

der har været sagt og skrevet meget om den økonomiske situation.  Det kan 

være arrangementer med kommuner, Sport Event Danmark og DIF. Alle 

kender præmissen, vi har ingen penge og ressourcer. Det har dog ikke skræmt 

samarbejdspartnerne med den viden. Det betyder også at interessen for at 

lave VM arrangementer er stadig til stede. 

 

Inden sidste kongres sagde vi farvel til Peder Pedersen. Han blev hædret på 

UCIs kongres i Richmond. Familien var med til kongressen, og det var en god 

og stor oplevelse. 

 

Hvis vi kigger lidt frem, så tegner 2016 til at blive et godt og spændende år. 

Der er OL i Rio, hvor jeg er sikker på at vi kommer til at klare os godt og er 

ikke i tvivl om at der leveres medaljer til DK. 

 

BMX flyttes ultimo 2016 fra DMU til DCU. Bestyrelsen glæder sig til at byde 

velkommen til flere medlemmer og frivllige. 

 

Niels Sørensen sluttede med at sige særlig tak til Jørgen H.K. Jepsen og for 

hans arbejde med dansk cykelsport. 

Jørgen H.K. Jepsen har været med til, sammen med DCU, at lave Post Danmark 

Rundt og til at se hvordan vi fik mest ud af partnerskabet.  



 

Jørgen H. K. Jepsen modtog en Campagnolo proptrækker med Danmarks 

Cykle Union logo indgraveret. 

Niels takkede til sidst alle samarbejdspartnere, alle i klubberne, sponsorer, 

kollegerne i bestyrelsen. 

 

Ingen ønskede ordet. 

 

Herefter gik bestyrelsens beretning til afstemning 

For:    33 stemmer  

Imod:      0 stemmer 

Undlod at stemme:  0 stemmer 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

 

Punkt 3 Udvalg og øvrige beretninger  

  Ordensudvalget 

Intet at bemærke.  

 

Teknisk Kommission 

Intet at bemærke.  

 

Eliteudvalget 

Intet at bemærke.  

 

Baneudvalget 

Intet at bemærke.  

 

Veteranudvalget 

Intet at bemærke.  

 

Dameudvalget 

Intet at bemærke.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Intet at bemærke.  

 

MTB udvalget 

Intet at bemærke.  

 

Cross udvalget 

Intet at bemærke. 

 

Kommissærudvalget 

Intet at bemærke.  

 

Spor- og naturudvalg 

Intet at bemærke. 

 

DCU Motion 

Intet at bemærke.  

 



 

  Kontaktudvalget (intet skriftligt udsendt) 

Intet at bemærke.  

 

Der var ingen kommentarer til udvalgenes beretninger.  

Herefter gik udvalgene beretning til afstemning 

  For:    33 stemmer  

Imod:      0 stemmer 

Undlod at stemme:     0 stemmer 

 

Udvalgenes beretning blev godkendt. 

 

Punkt 4 Godkendelse af DCU’s strategiske områder efter forslag fra bestyrelsen 

 

Niels Sørensen gennemgik Danmarks Cykle Unions strategiske områder.  

o BMX  

Er som noget nyt et strategisk målepunkt og helt naturligt i forhold til 

at BMX kommer til at indgå i DCU pr. 2017.  

o Fair cykling  

Vil være et punkt, der altid tales om i bestyrelsen. Når anti doping 

politikken er implementeret vil det dog ikke længere nødvendigt som 

et strategisk punkt. 

o DCU Kommunikerer åbent, troværdig og professionelt 

Vi er begyndt at kommunikerer mere åbent. Det er en løbende proces 

og vi bliver hele tiden opmærksomme på, hvad vi kan gøre bedre; 

både med information til udvalg, via hjemmesiden og via 

administrationen 

o Fremtidens cykling  

Er det punkt, der skal arbejdes videre med. Der kommer nye 

løbsformer, der er en ny struktur og vi skal se hvad virker bedst, og 

hvordan der skabes bedst mulig cykleløb for medlemmerne. Der skal 

være fokus på at skaffe nye medlemmer, på bredde siden bliver det i 

samarbejde med DGI.  

o Frivillighedsstrategi  

Strategien skal flyttes fra papir til hverdagen. Bliver interessant at 

komme i gang og det vil være et fokusområde de kommende år. 

o Øge værdien til gavn for alle  

Går på tværs af de øvrige punkter. Det at være frivillig er også en 

værdi. 

o Organisationsstruktur. Ændring i vedtægterne. DCU motions 

integreres i.  

 

Der var ingen kommentarer til bestyrelsens målsætninger.  

Herefter gik DCU’s målsætninger til afstemning 

For:   33 stemmer 

Imod:     0 stemmer 

Undlod at stemme:    0 stemmer 

 

Bestyrelsens målsætninger blev godkendt.  



 

 

Punkt 5 Forelæggelse af det kommende års budget til orientering 

   

Per Henrik Brask fremlagde budgettet for 2016 og startede indledningsvis med 

at sige et par ord om indægtsgrupperne for 2015. Alle bogføringer for 2015 er 

langt fra på plads. Vi ved eksempelvis at der mangler 1,2 mio. kroner fra DIF. 

Herefter blev det overordnede budget gennemgået.  

Vi har åbenlyst omkostninger for at opnå indtægt. Indtægterne skal ligeså 

indlysende være større end udgifterne. Omkostninger for 11 mio. kroner og 

indtægter tæt på det samme. Aktiviteterne forventes at give overskud blandt 

andet på 500.000 kroner for Post Danmark Rundt. Dette køres dog i separat 

regi, men det er den forventede netto indtægt. Løb og events afdelingen 

budgetteres netto at give 105.000 kroner i indtægt det første år. 

Vi står også med en tilbagebetaling til DIF af lån på 300.000 kroner årligt ekskl. 

renter. Der er en tvist med DIF om renter og faktisk også om det er 

annuitetslån eller serielån.  

Det er et ’forsigtigt’ budget med et overskud på ca. 500.000 kroner i overskud 

for 2016. Vi er stadig i en turnaround fase, og nok er vi ambitiøse, men vi er 

også realistiske. 

 

Løb- og eventafdelingen ønsker vi at lave en række aktiviteteter. Der vises ikke 

navn på aktiviteterne af hensyn til samarbejdspartnere, og da vi ønsker at 

holde kortene tæt til kroppen fra evt. konkurrenter. 

Afdelingen skal samtidig sørge for at samle op og vi sikre, at vi overholder 

vores aftaler med sponsorer til vores løb. 

 

Herefter gik budgettet til debat: 

Claus Rasmussen stillede spørgsmål om eventafdelingen og ville vide, hvor 

meget af aktiviteterne går fra klubberne.  

Niels Sørensen svarer Claus Rasmussen, at der med stor garanti godt siges at 

det ikke tages fra klubberne. Hvis en motionist kører Kongeetapen, deltager 

de formentlig også i andre løb. Klubber generelt ser Niels Sørensen som en 

styrkelse og en sparring ved større arrangementer.  

 

Bjarne Olsen ønsker at vide, hvis der allerede ligger en plan, hvorfor så 

ansætte en eventchef nu og ikke vente til efteråret, hvor denne kan forberede 

for 2017, hvor vi har pengene.  

 

Niels Sørensen svarer Bjarne Olsen, at så simpelt kan det ikke gøres. 

Aktiviteterne kan ikke laves uden en ekstra ressource. Samarbejdet omkring 

løb har vi i forvejen. De løb skal offentligøres med samarbejdspartner og en 

del aktiviteter gennemføres ikke, hvis vi ikke får en ekstra ressource. 

 

Ole Kjeldsen bad om ordet og kommenterede at budgettet er fint. Der er afsat 

3.6 mio. kroner til sporten, hvilket er det samme som sidste år. 

Budgettet 2015 er dog overskredet, hvilket for den kommende sæson betyder, 

at den må blive en hestekur med ture/løb, der ikke gennemføres i årets løb, 

desuden er der udgifter til løn, tøj, biler, etc. og det er der, jeg ser stramningen 

kommer til at være. 

 



 

Niels Sørensen svarede kort. Ingen tør være uenig med Ole, når det drejer sig 

om tal, så her er jeg meget enig. Vi skal bare sørger for at overholde 

budgetttet, og Lars Bonde har fortsat et godt aktivitetprogram. 

 

Per Henrik Brask knyttede en kommentar om VM i Qatar, hvor økonomi for 

ryttere og trænere afholdes helt ekstraordinært af værtsnationen.  

Bane VM afholdes i London, hvilket gør det mindre dyrt at deltage end f.eks. 

New Zealand. 

 

Ingen yderligere kommentarer. 

 

Punkt 6 Indkomne forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter  

   

Forslag til ændringer af DCU’s love og distrikternes standard vedtægter 

I løbet af 2015 har DCU Motion selv arbejdet for en integration med 

distrikterne og dermed en nedlæggelse af egen organisation. Derfor stilles der 

nu forslag om, at de med navns nævnelse skrives ud af distrikternes 

vedtægter, samt ud af love og regler for Danmarks Cykle Union. 

Da der er tale om lovændringer, kræver forslaget 4/5 flertal. 

Herefter gik forslaget til afstemning 

For:   33 stemmer 

Imod:     0 stemmer 

Undlod at stemme:    0 stemmer 

 

Forslaget blev godkendt. 

 

John Sørensen ønskede herefter at knytte en kommentar, at man allerede i 

2010 ville nedlægge DCU Motion, og der var lavet en samarbejdsaftale om 

dette. Det ændrede lovforslag er en god løsning. Så er det op til distrikterne 

og bredden at samarbejde. Tak for dem, der har været med og tak til Søren 

Boysen. 

 

Forslag til at DCU Motion intergreres yderligere i love og regler 

I løbet af 2015 har DCU Motion selv har arbejdet for en integration med 

distrikterne og dermed en nedlæggelse af egen organisation. Derfor stilles der 

nu forslag om, at de med navns nævnelse skrives ud af distrikternes 

vedtægter, samt ud af love og regler for Danmarks Cykle Union. 

Herefter gik forslaget til afstemning 

For:   33 stemmer 

Imod:     0 stemmer 

Undlod at stemme:    0 stemmer 

 

Forslaget blev godkendt. 

 

Forslag til funktion omkring intern revision 

 

Nuværende §13, stk. 3 med markering af ændring. 

 

§13, stk. 3 



 

Det afsluttede regnskab revideres af 2 kongresvalgte kritiske revisorer samt en 

af en af bestyrelsen valgt ekstern revisor, der skal være enten statsautoriseret 

eller registreret revisor. 

 

Ny §13, stk. 4 

På den årlige kongres vælges efter indstilling fra bestyrelsen en kritisk revision, 

der har til opgave at udføre revisionshandlinger, der ligger ud over den 

eksterne revisions opgaver og handlinger i relation til påtegningen af det 

eksterne årsregnskab. Den kritiske revisions opgaver fastlægges af bestyrelsen 

i en revisionsinstruks, der bl.a. indeholder opgaver omkring uanmeldte besøg, 

kontrol af interne forretningsgange mv. 

 

Nuværende §13, stk. 4 bliver til § 13, stk. 5 

DCUs indtægter skal bruges til opfyldelse af DCUs formålsparagraf. 

 

Herefter gik forslaget til afstemning 

For:   33 stemmer 

Imod:     0 stemmer 

Undlod at stemme:    0 stemmer 

 

Forslaget blev godkendt. 

 

Punkt 7 Valg af bestyrelse 

Jesper Schack ønskede ordet inden vag til bestyrelse. Han hæftede sig ved, at 

der blev lovet et overskud på midtvejskongres. Nu er vi ca. på 0. Der skabes 

fantastiske resultater ved cykelløb, vi har mange frivillige, men økonomien 

ligger mig meget på sinde, og der må ikke gå meget galt, før det økonomisk 

ender galt. Indsatsområder blev vedtaget i dag. Men der mangler klare 

indikationer og planer for, hvordan hullerne stoppes. Vi bør også kigge på 

interne processer.  

Indtægtskilden skal findes blandt vores medlemmer. Det er ikke populært, 

men det er de hårde odds. Og det underspilles af nuværende bestyrelse. Vi har 

ikke set aktiver/passiver i gennemgangen. Jeg vil uden tvivl have mit største 

fokus på strukturindsatser på dette område. Tak for det. 

 

Under valg til posten som formand for bestyrelsen – 1 år 

Jesper Schack 

Henrik Jess Jensen 

 

Herefter blev der afholdt afstemning 

Jesper Schack  6 stemmer 

Henrik Jess Jensen 25 stemmer 

Blanke   2 stemmer 

 

Henrik Jess Jensen blev herefter formand for bestyrelsen. Valgt for et år 

 

Henrik Jess Jensen fik herefter ordet, og sagde tak til Jesper Schack for en fair 

og god valgkamp og dialog. Der er gode visioner og med de strategier, der er 

lavet før i tiden ser Henrik Jess Jensen frem til en god og stærk fremtid. Det 

sportslige skal være i fokus. Det er vigtigt for DCU at være et verdensklasse 

forbund, og det skal vi fortsat være. Henrik Jess Jensen glæder sig til at 

sammensætte den nye bestyrelse og økonomien skal på plads. I dag er en 



 

milepæl med ’et fælles DCU’, efter integrationen af DCU Motion. Stor tak til 

DCU Motion for det arbejde. 

Arbejdet i administrationens struktur skal gøres bedre, så alle kender 

processerne. BMX folket kommer til DCU, og det glædes der til. Et samlet stort 

DCU. ”VI er alle DCU” bliver mottoet - også fremadrettet. 

 

Valg af ny næstformand er enstemmigt valgt ind: 

Lars Kaspersen   valgt for 2 år. 

 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem er enstemmigt valgt ind 

Allan Eg   valgt for to år 

 

Valg af bestyrelses suppleant 

Bo Belhage  genvalgt for et år 

Suppleant Bo Belhage bad om ordet og bemærkede, at det er vigtigt, at den 

nye bestyrelse husker demokratiet og tager Jesper Schacks ord med sig. 

Vigtigt huske at have Haralds Tiedemanns ord om det Norske Cykle Forbunds 

underskud i tankerne. Ændringer kræver politisk mod. Slagkraften skal huskes i 

den nye bestyrelse. 

 

Punkt 8 Valg til udvalg 

 

Ordensudvalg  

Leif J Jensen, landevej  genvalgt for to år  

Niels Fredborg, bane  genvalgt for et år  

 

Teknisk Kommission: 

Formand Ulf Jensen   genvalgt for to år  

 

Dame:  

Mie Lacota er udstrådt som formand for udvalget i perioden 

Tina Dideriksen  opstiller  valgt for et år  

 

B&U  

Jens Peter Hummelshøj udtræder. 

Henrik Fenneberg opstiller  valgt for to år  

 

MTB: 

Per Mikkelsen udtræder 

Henrik Kirk opstiller    valgt for to år 

 

Cross: 

Henrik Sørensen genopstiller   valgt for to år. 

 

Veteran 

Erik Steen Jørgensen genopstiller valgt for 2 år . 

 

Kommissær  

Formand Henning Knudsen genopstiller 

Hans-Christian Lykkegaard er kandidat. 

 

Herefter blev der afholdt afstemning 



 

 

Henning Knudsen  21 stemmer  

Hans-Christian Lykkegaard  12 stemmer  

Blanke    0 stemmer 

 

Henning Knudsen   valgt for 2 år  

 

Henning Knudsen takkede for valg og tillid. Talte om frivillighedsstrategi i går. 

Willy kommer ind i udvalget og Charsten Kristensen udgår – har været med 

siden 2006. Charstens arbejde har været højt værdsat og Henning Knudsen 

havde ønsket, at han deltog i dag til at modtage den fortjente hyldest og tak. 

 

Punkt 9 Udvalg valgt uden for kongressen 

Ingen har noget at forelægge 

Kontrakt udvalget forelægges til orientering efter bestyrelsesmøde den 2. 

februar 

 

Hans Christian Lykkegård ønskede ordet og bad om at man retænker 

kontraktudvalget. Teknisk Kommission bliver juridisk udfordret på kontrakter 

og der rager vi uklar på kontrakterner i klubber og med rytterne. Vi ser gerne 

denne del flyttes væk fra Teknisk Kommission. 

 

Punkt 10 DCU motions bestyrelse 

Udgår 

 

Punkt 11 Valg af revisor 

DIF Regnskab udfører revisionen 

 

Tom Lund bad om at komme på talerstolen og spurgte om man være kritisk 

revisor samtidig med, at man også er revisor på den samme konto. 

 

Ole Kjeldsen præciserede at ekstern revisor er EY, mens intern revsion 

foretages af DIF Regnskab. 

 

Casper Møller fik ordet og oplyste, at med den nye vedtagelse af revision laver 

bestyrelsen en funktionsbeskrivelse om det arbejde, der skal udføres. Evt. 

kontrol af arbejdsgange, interne men også forslag til ændringer. Der ligger så 

meget andet i den funktionsbeskrivelse. 

Det er en ekstra kontrol foranstaltning. Man kunne vælge andre end DIF. 

 

Henrik Jess Jensen supplerede, at vi i øjebliket har søgt god udredning med 

Casper Møller, så vi får de bedste foranstaltninger til fremtiden. DIF økonomi 

sender dem også til bestyrelsen nu. Det gjorde vi ikke før. 

 

Niels Sørensen svarede, at vi ønsker ikke at nogen skal pålægges at 

kontrollerer sig selv. Det er DIF, der nu får ansvaret for at rapporterer tilbage, 

hvis noget er galt. Indtil videre er det kun taste bilagene. 

 

Tom Lund mener, at det ville klæde bestyrelsen at skaffe sig en armslængde 

begreb i forhold til eksterne revision. Vi kender ikke beskrivelsen endnu. 

Bestyrelsen skal gøre alt for at se de kommende regnskab og budgetter. 



 

Niels Sørensen kunne bekræfte for Tom Lund det netop var derfor forslaget 

var vedtaget. 

 

Casper Møller svarede hertil at EY som ekstern revisor også udfører revisions 

opgaver i løbet af året. Så der er den armslængde, som Tom Lund efterlyser. 

Derudover er der mulighed for at lægge ekstra handlinger ind. 

 

Jesper Worre kommenterede, at han ikke finder DIF økonomi dygtige til 

opgaven, og han vurderer , at der laves fejl, derfor man bør kigge dem over 

skulderen. De har svigtet deres opgave, og der lægges for meget over til DIF 

økonomi, så overblikket mistes. 

 

Godkendelse af beslutningen om kritisk revision udføres af DIF økonomi for 

det kommende år. 

 

Stemmer  

For 30 stemmer 

Imod 0 stemmer 

Blanke  3 stemmer 

 

Forslaget godkendt. 

 

Punkt 12 Klubbers optagelse og eller udtræden af DCU 

  I distrikt Jylland/Fyn er følgende klubber optaget: 

  Aarhus MTB – Elite 

  JO CK – Sport 

  MTB Holstebro – Sport 

  Følgende klubber er ophørt: 

  Århus 1900 MTB 

  Århus MTB 

 

Punkt 13 Orientering om den kommende sæsons terminer for DCU’s officielle løb 

Per Henrik Brask viste den kommende sæsons terminer. 

 

Mangler vil blive ajourført og lagt på hjemmesiden, med dato for opdatering. 

19. juni vil der komme opslag på en klub i det sydjyske. Fastlægges i næste 

Junior cup. DM Bane – 5-6 markts Odense. 

 

  



 

Ole Kjeldsen meddeler, at den ordinære kongres er afsluttet og takkede for god ro og orden. 

Henrik Jess Jensen takker de afgående formænd i udvalgene samt bestyrelsesmedlem samt 

Harald Tiedemann Hansen. 

 

Henrik Jess Jensen sluttede med at takke Niels Sørensen for det store arbejde i DCU og fortalte 

’Du har om nogen gjort en forskel i DCU. Siden 2004 med større poster indenfor sporten. Du 

fik bygget Jylland/Fyns distriktet op i årene 2004-2013. Du er visionær og tænkende og formår 

altid at have klubberne med dig, så der er garanti for gode cykelløb. Du fik cyklingen ind med 

modermælken og har selv kørt cykelløb i Norden. Og du har omsat strategier til handling. Din 

ydmyghed har du fået indpisket i os alle; Et DCU for alle. 

 

Niels Sørensen modtog Danmarks Cykle Unions Æresnål 

 

 

 

 

________________   ________________   ________________ 

Henrik Jess Jensen  Ole Kjeldsen   Maria Irming Pedersen 

Formand   Dirigent    Referent 

 

De underskrevne originaler findes i administrationen.  

 


