
 

 

Referat  
 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 2. maj 
2021  
 
 
Tid  2. maj 2021 kl. 20.00 
Sted  Microsoft Teams 
Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Jens Panum 

Have (JPH) og Pelle Clemmensen (PC) 
 Administration: Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten 

Bennekou (MB) og Ulrich Gorm (UG) 
Afbud Hanne Blume og Palle Larsen (begge inhabile) samt Lars Moss 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen 
Referent  Martin Elleberg Petersen 
 

 
  
Dagsorden og referat 
 
Punkt 1     Dansk deltagelse ved bane EM i Minsk, Hviderusland 23.-27. juni 2021 
 
Hanne Blume og Palle Larsen deltog ikke i mødet pga. inhabilitet, da de begge har børn, 
som er en del af det danske banelandshold. 
 
MEP gennemgik kort det fremsendte covernotat vedrørende de sportslige hensyn omkring 
deltagelse.  
 
JPH havde inden mødet fremsendt spørgsmål vedrørende sikkerhed for ryttere og staff.  
MB forklarede, at han og landstrænerne er opmærksomme på rytternes sikkerhed, når der 
rejses til lande med politisk eller anden form for uro. Udenrigsministeriets 
rejseanbefalinger følges. Derudover er det det internationale forbund, som garanterer for 
sikkerheden i det land, konkurrencen afholdes. 
 
JPH spurgte HJJ til forløbet omkring tildelingen af bane EM til Minsk. HJJ pointerede, at 
han deltog i bestyrelsesmødet som formand for DCU og ikke kunne dele fortrolige 
oplysninger fra i UEC i dette møde. Og at han har opmærksomhed på, at engagementet i 
UEC kan bringe habilitet i spil, da UEC er arrangør af EM i Minsk. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge administrationens anbefaling om at holde et sportsligt 
fokus og fastholde dansk deltagelse ved EM.  
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Der var enighed om, at det generelt er DCU’s politik at følge anbefalinger og retningslinjer 
udstukket af de danske ministerier og/eller DIF, og at DCU ikke vil aflyse deltagelse til 
konkurrencer af politiske årsager, men forholder sig til sportslige og sikkerhedsmæssige 
issues. 
 
Det er vigtigt, at ryttere kan forholde sig til en given situation som denne og selv træffe et 
valg i forhold til deltagelse, og at det ikke får indflydelse på deres fremtidige karriere, 
såfremt de ikke ønsker at deltage. 
 
Ved EM i Minsk vil rytterne blive bedt om at deltage i neutralt tøj udenfor konkurrence. Det 
sker af sikkerhedsmæssige hensyn. Yderligere har DCU’s hovedsponsor bedt om, at deres 
navn/logo ikke kan kædes sammen med dette EM, da de ikke ønsker at kunne associeres 
med Hviderusland. 
Dette respekterer DCU naturligvis, og derfor vil der blive produceret konkurrencetøj uden 
sponsornavn og logo – dog stadig i de danske farver. 
 
Det blev desuden diskuteret, hvorvidt bestyrelsen skal kontakte UEC i forhold til at få en 
afklaring af processen omkring tildeling af EM til Hviderusland og for at tilkendegive, at det 
er uheldigt, at EM afholdes i et land, som er sanktioneret af EU.  
 
HJJ erklærede sig inhabil i denne diskussion – og tilbød at forlade mødet. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer opfordrede til at lytte med.  
 
Da bestyrelsen dermed ikke var beslutningsdygtig, blev det aftalt at tage punktet op på det 
kommende bestyrelsesmøde den 17. maj. 
 
Det blev desuden aftalt, at bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 17. maj skal diskutere 
håndteringen af inhabilitet i bestyrelsen generelt. 
 
Der udsendes pressemeddelelse om, at Danmark deltager ved EM i Minsk og hvad 
bevæggrundene er – herunder de sportslige hensyn og at DCU ikke vil bruge ryttere i 
politiske diskussioner og kampagner. 
Desuden forklares det, at der køres uden sponsorlogo. Dette koordineres med PostNord 
inden udsendelse. 


