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Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 13. oktober 2022 
 
 
Tid  Torsdag den 13. oktober 2022, kl. 21.00-21.30 
Sted  Teams 
Deltagere  Bestyrelse: Jens Albagaard (JA), Mette Wandahl (MW), Hanne Blume 

(HB), Pelle Clemmensen (PC) og Mai Myrhøj Tolstrup (MMT),  
 Administration: Martin Elleberg Petersen (MEP), Ulrich Gorm 

Albrechtsen (UGA) og Jesper Tikiøb (JT) 
Afbud Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL) og Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Mødeleder  MEP  
Referent  MEP 

 
  
Dagsorden 
Punkt 1: Godkendelse af kontrakt vedrørende DM-ugen 
Punkt 2: Eventuelt 
 
 
Punkt 1: 
I kontrakten for DM-ugen mellem DCU og DIF er der indskrevet, at den skal 
evalueres seneste 1. oktober 2022 med henblik på justeringer og videreførelse. 
Der har været gennemført evaluering og en længere dialog mellem DIF og DCU 
og på baggrund af dette, er der udarbejdet en ny kontrakt til bestyrelsens 
godkendelse. 
 
MEP gennemgik kontrakten og væsentlige ændringer. De økonomiske forhold er 
blevet bedre, og samtidig har DIF indvilget i at betale for flere omkostninger, 
hvilket samlet betyder, at DCU får mulighed for at få dækket de faktuelle 
udgifter, der er i forbindelse med afholdelsen af DM-landevej som en del af 
DIF’s DM-uge. Fra DIF’s side vil der desuden være fokus på at opnå fordelagtige 
hotelaftaler. 
 
Kontrakten er udarbejdet med udgangspunkt landevejen, da DM-ugen er 
placeret på UCI-datoen for landevejsmesterskaber. Af hensyn til den meget 
bynære enkeltstart og dermed afspærring af centrale veje, vil der dog kun blive 
kørt enkeltstart for eliten om torsdagen. Linjeløb køres søndag for både eliten 
samt U19 og U19P.  
U19 og U19P enkeltstarten afholdes på et andet tidspunkt og aftales i 
forbindelse med terminsplanlægningen for 2023.  
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Der er stadig mulighed for at afholde DM i andre discipliner under DM-ugen, 
men det afhænger af bl.a. den internationale kalender og andre aktiviteter. Der 
er dialog med udvalgene om dette i de discipliner, hvor det er relevant. 
 
Den nye kontrakt løber til 2024 med option på 2025. Det betyder, at DM-
landevej vil blive afholdt i den by, hvor der bliver holdt DM-uge i 2024 og 2025 
(option). Det er indskrevet i kontrakten, at såfremt der ikke findes en eliteklub i 
byen eller i området, som kan afvikle DM, har DCU mulighed for at trække sig 
ud af aftalen. 
 
Palle Larsen og Jakob Knudsen havde meldt afbud til mødet men skriftligt 
tilkendegivet, at de kunne godkende den nye aftale. 
 
Henrik Jess Jensen havde på forhånd erklæret sig inhabil i behandlingen og 
deltog derfor ikke i mødet samt behandlingen af punktet.  
 
Bestyrelsen godkendte kontrakten og gav MEP bemyndigelse til at underskrive 
på DCU’s vegne. 
 
Punkt 2:  
Ingen bemærkninger. 
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