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MIDTVEJSKONGRES 2017 – REFERAT 
 

Tid:  Lørdag den 24. juni 2017, kl. 18.00-20.00 

Sted:  Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted 

Referent: Maria Irming Pedersen  

 

DCU’s formand Henrik Jess Jensen bød forsamlingen velkommen til DCU’s sidste Midtvejskongres 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kim Skivild som dirigent.  

Kim Skivild blev enstemmigt valgt og takkede for valget. 

 

 Tilstede på kongressen var: 

Anders Bystrup, Bo Belhage, Carsten Hansen, Carsten Hjelm, Charlotte Frank, Claus 

Rasmussen, Daniel Kreutzfeldt, Frank Qvortrup, Hanne Algot Olsen, Henning Knudsen, 

Henriette Korneliussen, Henrik Jess Jensen, Henrik Simper, Henrik W. Jensen, Jakob Knudsen, 

Jens Kasler, Jens Peter Hummelshøj, Jens-Erik Majlund, Jørgen Guldborg, Jørgen Schmidt, Kim 

Skivild, Lars Kaspersen, Lars Ostenfeldt, Lone Billehøj, Lotte Schmidt, Maria Irming Pedersen, 

Mogens Jensen-Storch, Morten Anderson, Ole Iversen, Palle Larsen, Søren Boysen, Søren de 

Place Knudsen, Søren Meier, Thomas Dalsted, Willy Frederiksen.  

 

35 fremmødte, heraf 25 stemmeberettigede fordelt på 1 formand, 13 repræsentanter fra 

Distrikt Sjælland og 11 repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn. 

 

2.  Bestyrelsens halvårsberetning til orientering 

Henrik Jess Jensen berettede, at bestyrelsens primære fokus det seneste halvår var, at følge og 

realisere Genopretningsplanen. Det overordnede fokus har været og er fortsat, at sikre, hvad 

der kan betegnes som ”De tre strategiske og økonomiske grundsten for DCU”: 

1. Masterplan 2017-2020 mellem Team Danmark og Danmarks Cykle Union, 

2. Udarbejdelse af Strategiaftale med Danmarks Idræts Forbund for 2018-2021 samt,  

3. Forlængelse af hovedsponsoraftale med PostNord 

 

Alle tre grundsten er nu på plads. Bestyrelsen ser nu frem til at forsætte det gode samarbejde 

med Team Danmark, DIF og PostNord.   

  

År 1 med Genopretningsplan 

På sidste års Midtvejskongres blev der fremlagt nogle alvorlige spareforslag, der havde den 

konsekvens at vi hele vejen rundt skal spænde livremmen ind.  Og budskabet er at vi skal stå 

mere sammen. Jeg gerne på vegne af bestyrelsen takke for den store opbakning og indsats 

som der har været ydet for, at vi nu er i den rigtige retning og følger Genopretningsplanen. 

Det har været et frugtbar år siden vi mødtes i Vordingborg, nuvel har der været lidt stormvejr. 

Og det har ikke altid set lige kønt ud, men kursen er sat, og den kurs som bestyrelse har sat 

følges og vi tror på at vi kommer i mål. Vi er inde i en god fase med genopbygning af DCU på 

mange områder, men vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene – det er forsat mange 

opgaver og udfordringer at tag fat på. 

 

Status på Genopretningsfonden er, at i forhold til det estimerede skulle vi komme på den 

rigtige side af 600.000 kroner, ved at hæve start- og licenspriser. 
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Der er i øjeblikket 538.085 kroner i Genopretningsfonden. Desuden indførte bestyrelsen et IT 

gebyr, der indtil videre har givet en indtægt på 165.584 kroner, hvor estimatet var 120.000 

kroner. Konklusionen er, at vi følger Genopretningsplanen og at den økonomiske del 

overholdes. Det betegnes af bestyrelsen som meget tilfredsstillende. 

 

Masterplan 2017-2020 mellem Team Danmark og Danmarks Cykle Union 

Team Danmark er vores største økonomisk støtte. DCU har fået en bedre aftale end i 

foregående periode (2013-2016). Højere økonomisk støtteniveau, også procentuelt i forhold 

til egenfinansiering end tidligere. Samarbejdet med Team Danmark bliver bedre og bedre med 

de eksperter, de har og i samspil med vores landstrænere og elitechef. Jeg vil gerne takke for 

det gode og professionelle samspil med ansættelse af Administrations- og elitechef.  

 

Udarbejdelse af Strategiaftale med Danmarks Idræts Forbund for 2018-2021 

Danmarks Idræts-Forbund - mere idræt for pengene (strategi aftalen 2018-2021) 

På kort tid, har vi fået færdiggjort strategien og med Jens-Erik Majlund i spidsen, er vi tæt på 

målet. Strategiaftalen ligger nu hos DIF’s bestyrelse, der i august og september behandler 

aftalen. Primo oktober er det DIF budgetmøde, hvorefter, der sættes beløb på aftalen. Strategi 

aftalen træder i kraft pr. januar 2018. 

Der skal ikke længere måles og vejes og rapporteres årligt til DIF med fordelingsnøgler, hvilket 

giver mere frihedsgrad, for det vi gerne vil fokusere på.  

 

Forlængelse af hovedsponsoraftale med PostNord 

Danmarks Cykle Union har forlænget aftalen med PostNord som hovedsponsor for dansk 

cykelsport. Hovedsponsoratet omfatter fortsat cykelløbet PostNord Danmark Rundt samt 

Danmarks Cykle Unions talent- og elitearbejde, herunder synlighed på alt landsholdstøj og 

ved de danske mesterskaber. Post Nord og Danmarks Cykle Union er blevet enige om, at 

fortsætte det nuværende sponsorat i en perioden 2018 og 2019.  

 

Samarbejdet begyndte tilbage i 1994 som en hovedsponsoraftale for Danmarks Cykle Union 

og blev allerede i 1995 udvidet til også at omfatte Danmark Rundt.  

Hovedsponsoratet er Danmarks længst løbende sportssponsorat. Vi er naturligvis utrolig 

glade for at samarbejdet mellem PostNord og DCU nu kan fortsætte i en ny 2-årig periode. 

Den nye aftale er en af grundstenene som sikrer, at vi kan fortsætte vores store talent- og 

elitearbejde frem mod OL i Tokyo i 2020. 

 

Medlemsfordele  

Der er netop lavet en aftale med Tryg Forsikring med fordelagtige medlemsfordele. Aftalen 

træder i kraft fra fjerde kvartal og med særlig fokus på rabat på cykelforsikringer. Aftalen giver 

også et økonomisk tilskud til DCU. Først og fremmest har det handlet om, at finde et solidt og 

godt forsikringsprodukt på cykelforsikringer, der har været efterspurgt i mange år. 

 

BMX – ny disciplin i DCU 

BMX har været læringsmæssigt, opgavemæssigt og udfordringsmæssigt en meget stor 

opgave.  

Vi kan se, at det handler om børn og unge, der vil køre på cykel og forældrene, der står 

bagved, der heldigvis har en masse hjerteblod med. Det kan konflikte med det, man gerne vil, 

når man også skal sætte retning på en sport. 

Den seneste tid har Jens-Erik Majlund og Hans Storm rekrutteret nye medlemmer til udvalget. 
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Der er stadig et stykke vej endnu. Vi skal have skabt fælles forståelse for rytternes gradvise 

udvikling i forhold til ATK med sigte på at udvikle BMX-disciplinen både i forhold til bredden 

og eliten. 

 

Bevæg dig for livet – cykling. 

Visionsprojektet ’Bevæg dig for livet’ er uden tvivl den største idrætssatsning i Danmark. Mit 

håb er, at vi kommer tilbage på skinnerne og får løftet samarbejdet i tæt samspil med DIF og 

DGI. Kommunikativ er det vigtigt, at DCU igen kommer med som afsender på al materialet, 

således at vores medvirken synliggøres. Cykelmotion og rekruttering af nye medlemmer til 

vores klubber kommer bl.a. til at ske via dette samarbejde og er tæt knyttet til den 

strategiaftale som forventes at DIF tiltræder. Jens-Erik træder ind i styregruppen for Bevæg dig 

for livet – cykling. 

 

Kongres 2018 afholdes den 15. april 2018 på Scandic Kolding.  

Temadag afholdes dagen før. 

 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige mange tak til de ansatte for deres store indsats. Og 

tak til Jens-Erik for samarbejdet de første tre måneder, som bestyrelsen værdsætter.  

 

Herefter gik bestyrelsens halvårsberetning over til debat. 

 

Ole Iversen spurgte til sponsoraftalen med PostNord og om det er forlængelse af 

eksisterende. 

Henrik Jess Jensen svarede Ole Iversen og oplyste at grundlaget er bedre for PostNord 

Danmark Rundt og omvendt har vi på andre områder har fået nogle frihedsgrader. Der vil 

eksempelvis blive mulighed for at finde en anden sponsor på PostNord Cup. På den del, der 

handler om DCU’s landshold er vi gået lidt ned, men på PostNord Danmark Rundt er vi til 

gengæld gået lidt op. Gensidigt vil der blive samarbejdet mere om værdien af sponsoratet og 

vi skal præstere kvalitet og optræde professionelt Det har stor vigtighed at hovedsponsoreren 

oplever, at de får værdi for deres sponsorat. 

 

Willy Frederiksen: Roste bestyrelsen for samarbejdet med at udvikle på økonomien. Med de 

takter, der er vist, så har WF troen på, at det går i den rigtige retning. 

Jens-Erik Majlund har givet et positiv indtryk og han viser, at han er den mand, der kan rette 

DCU’s økonomi op. 

Debat om tidtagning, der arbejdes videre og det skal nok lykkedes med fælles fodslag mellem 

distrikterne. Vigtigste er lige nu tilmelding og resultatformidling. Det skal løses inden næste 

sæson.  

Vi har mange sportsgrene og vi skal lave et årshjul med koordinering af fælles termin, så det 

ikke kollidere mellem arrangementerne. Jens-Erik og Henrik Jess har givet deres ord for at 

dette skal ske. 

Til Henning Knudsen, vil jeg gerne give ros til Vejen BC og Grindsted for dette DM – det har 

været godt arrangeret. 

 

Claus Rasmussen: Vi har udfordringer med politi og samarbejde med politiet. Forstår godt, at 

hvis man ikke vil tegne den dyrere licens, da der kan køres motionsløb på ligeså sikre lukkede 

ruter. Det er en bombe under licenssystemet. Hvorfor tegne licens, når motionsløb skal køres 

efter færdselsreglerne og ikke på lukkede ruter. 
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Ole Iversen: Vi oplever i vores klub, at vi har svært ved at får børn og unge til at tegne licens. 

Voksne vil gerne tegne licensen, men gider ikke kører cykelløb.  

Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke udhuler systemet. Motionisterne løfter ikke i 

klubberne og det er ikke dem, der støtte op, når der er løb. 

 

Henrik Jess Jensen: Tak Willy for roserne. 

Svar til Claus Rasmussen og tak for mailen. Der er lavet en prioriteringsliste efter indsatser, 

herunder på trafiksikkerhed, trafik officials.  

Der kan samarbejdes med DIF/DGI med den tætte sparring med ministeriet. Triatlon og atletik 

bruger også vejene til at udøve deres løb. Vi har ikke haft ressourcerne, men kender og forstår 

alvorsgraden af problemstillingerne. Vi er også selv med til at skabe problemstillingerne, 

mange klubber er kreative for at få en større politistyrke eller hjemmeværn ude at dække af. 

Så vi skal også kigge indad. Jeg er ikke uenig, idet landevejscyklingens arena - netop er 

landevejen. 

 

Bo Belhage: Der skal kigges på vores formålsparagraf på elite sektionen. Det ligger i vores 

DNA ude i klubberne i forbindelse med licensløbene. Vi har et vel tilrettelagt program. Men vi 

skal have ungdomsklasserne ind og derfor kommer der fokus på rekruttering. 

 

Henrik Jess Jensen: U-klasserne kommer til at fylde i de strategiske spor. Herefter allokeres 

ansatte til at tage fat i det og rulle det ud i samspil med klubberne. 

Fokus har været på vores tre grundsten i dette forår. Vi har måtte prioritere.   

 

Claus Rasmussen: Vil pointere, at han mente at vi skal gøre elite løbene bedre.  

 

Henrik Jess Jensen: Indbetalingerne til genopretningsfonden viser også et billede af, at der 

kommer folk til løb og flere tilmelder sig på dagen. 

 

Palle Larsen: Positivt med de udfordringer, der er. Kunderne i butikken er der jo, har vi 

produktet til den nye skare af voksne.  

Dertil vil han gerne sige tak for orientering om økonomien, der kommer og hvad skal der 

fokuseres på. Ros for strategi-dag, der blev afholdt i Odense, positivt at bruge 

repræsentantskabet og udvalgsmedlemmer. Ros til Jens-Erik Majlund og administrationen for 

informationen kommer løbende. Ser forventningsfuldt på udviklingen af DCU generelt og 

glæder sig til at se hvor vi er om 2-3 år.  

 

Frank Qvortrup: ønskede kort at orientere om MTB for de første seks måneder. SRAM Liga 

hedder nu Flammen Liga og der er gennemført to afdelinger. Der er 400 deltagere pr. løb. 

Halvdelene er ungdomsryttere og en fin udvikling. 

Tidtagning er et svagt punkt, der er en masse kritik og uro og vi kan ikke få svar på, hvorfor 

det går galt. Bekymringen går på om tidtagningen fungerer til MTB DM om en måned. Til 

SRAM Flammen Ligaen benyttes Sportstiming og det fungerer uden problemer og er meget 

professionelt. 

MTB udvalget har lavet en plan for udvikling og oplæg til ny struktur. Vi har brug for at flere 

involvere sig. MTB er i mindretal, meget skjulte, men vi håber på at dette ændre sig. 

 

Henrik Jess Jensen svarer til Frank Qvortrup: Oplæg på sidste bestyrelsesmødet og en status 

på, hvor I er på vej hen. Kursen er sat og stor tak for jeres arbejde det første halve år. 
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3. Godkendelse af revideret regnskab 2016 samt orientering om budget 2017 

 v. Jens-Erik Majlund  

 Jens-Erik Majlund gennemgik herefter regnskabet for 2016 for de overordnede poster på 

indtægts- og udgiftssiderne. 

Indtægterne var 17.002.000 kroner, hvor der var budgetteret med 17.218.000. Udgifter på 

17.220.000 kroner, der var budgetteret med 16.776.000. 

Årets resultat viser et underskud på 218.000 kroner mod det budgetterede overskud på 

442.000 kroner. Der er i regnskabet hensat 438.000 kr. til fratrædelsesomkostninger. Det 

ordinære resultat udviser et overskud på 220.000 kr.  

 

Trods et lavere resultat på den ordinære drift end budgetteret, vurderer bestyrelsen at 

resultatet tilfredsstillende. Vurderingen beror på, at der nu er opbygget økonomistyrings-

værktøjer og opfølgningsprocesser, der gør at forretningen drives efter god skik og orden. Og 

frem for alt, så er flere års underskud på den ordinære drift vendt til et overskud. 

 

Ingen spørgsmål til årsregnskabet. 

 

Godkendelse af regnskab for 2016 gik herefter til afstemning. 

For: 25 stemmer  

Imod: 0 stemmer 

Regnskabet godkendt. 

 

Jens-Erik Majlund orienterede om budgettet for 2017, der forventes at lande med et 

overskud på 511.000 kroner hertil kommer indtægter fra Genopretningsfonden. 

 

Frank Qvortrup spurgte hvordan det ser ud med en status nu? 

Jens-Erik svarede Frank Qvortrup, at når om-konteringen af bilag er lavet, så kan der gives en 

status. Der kan være lidt udsving, men alle de store omkostninger holder sig inden for 

budgettet. 

 

 

4. Fastsættelse af licenspris og startpenge 

Bo Belhage gennemgik sidste års forslag for hævelse af gebyrer og tilmeldinger på 

startpengene.  

Forslag, at fortsætte med sidste års aftalte hævelse af licenspriser og løbsgebyr for 2018. 

 

Licenser 

Børneklasser - U16P og nedefter, licensstigning  50 kroner 

Seniorklasser - U17 og opefter, licensstigning 100 kroner 

Motions-klasser   50 kroner 

 

Løbsgebyr 

Fra U16P og nedefter, hæves gebyret med   5 kroner 

Fra U17 og opefter, hæves gebyret med   15 kroner 

Gældende for alle discipliner. 

 

Claus Rasmussen ønsker at der ikke skal være den forskel på distrikterne og priserne.  

Det bør rettes op og væres ens. 
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Bo Belhage svarer Claus Rasmussen, at det bliver besluttet på distrikternes årsmøder. 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Bo Belhage ønskede samtidig at drøfte IT gebyr selvom det er en bestyrelsesbeslutning. Der 

er 6 kroner på hvert løb, der fordobles ved løb med for sen tilmelding. 

Forslag til 10 kroner som en del af startpengene (uden ekstra gebyr ved sen tilmelding) og 

skal ikke være noget gebyr oveni. Fordel ved at man ikke ændre på det på løbsdagen. Svært 

for klubberne med tilmelding på dagen, at håndtere det. 

 

Henriette Korneliussen ville vide, hvorfor det skulle stige. Det var da ikke planen, at det skulle 

stige ved en eftertilmelding. 

 

Claus Rasmussen mente, at der ikke skulle være en masse underlige forklaringer. Lad os 

holde det som det skal være. Det kan ikke forklares for brugeren. 

 

Jakob Knudsen Det bestyrelsen ønsker tilkendegivelse om det kan lægges ind, så det bliver 

en del af startpengene. Så skal vi nok vurdere om det skal være 6 el 10 kroner til at være til 

genopretning. 

 

Jens-Erik Majlund ville ikke vurdere om det skal være 6, 8 eller 10 kroner, men som indspark 

kan der argumenteres for brugerbetaling eftersom vi skal have udviklet IT. 

 

Bo Belhage kom herefter med eksempler på at det koster både tid og ressourcer, når der er 

ændringer, når klubberne har tilmelding på dagen etc. 

 

Claus Rasmussen Willy nævnte selv, at der er udfordringer med tilmeldingssystem. Derfor 

bruger jeg det ikke i Odense. Men skal det ikke rettes til, så det virker fremover 

 

Ole Iversen: Det er en omkostning der skal dækkes. Eller taler vi om at vi forventer at få ekstra 

omkostninger. Vi skal have et gennemskueligt system. Hvem får pengene? 

 

Henriette Korneliussen, det skal være gennemskueligt, så rytterne ikke tror det er en hævelse 

af startpengene.  

 

Willy Frederiksen: Jeg er ikke enig med Jakob Knudsen om hvem der skal bestemme. Morten 

Breiner og jeg har haft dette som en kæphest fra starten. Tilmelding på dagen opkræves. Vi 

kan ikke kalde det klik-fee ude til løbene, hvor IT ikke bruges. Så skal det hedde 

administrationsgebyr. Vi skal væk fra, at det hedder 6 kroner eller 12 kroner ved sen 

tilmelding. Det koster ikke mere at have en rytter med. 

 

Palle Larsen mente at det er rimeligt at betale på dagen, hvor der kan være mere 

administration. Kan man have udstyret ude på dagen, så man selv har ansvaret for dette. 

Bo Belhage svarer Palle Larsen, at på Sjælland, er det ikke et problem. For Jylland/Fyn kan man 

ikke, da man ikke bruger database-id. 

 

Henriette Korneliussen: Når der betales dobbelt startgebyr, så går det vel også til noget. Det 

er også følsomt i forhold til bemanding. Der skal ikke kun sidde fem personer i Danmark, der 

kan håndtere systemet. 
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Willy Frederiksen: God ide at få det ensartet. Klubberne ved det ikke med klik-fee, at det skal 

fordobles. Hvis det lægges på startpengene, så er der ved tilmelding på dagen også dobbelt 

startpenge og fee indeholdt i dette. 

 

Henrik Jess Jensen: Bestyrelsen takker for jeres input. Vi vil arbejde videre med på næste 

bestyrelsesmøde. Tak for fastholdelsen for forlængelsen af startpenge og licenspriser. Det 

betyder meget i genopretningen af Danmarks Cykle Union. 

 

Frank Qvortrup – er det en fast beslutning at DCU selv skal lave tidtagning? Det kræver 

meget. 

Motionsløbene er nemme at håndtere fordi Sportstiming kører bedre, mens licensrytterne må 

vente på deres tider. 

 

Henrik Jess Jensen: Vi lægger op til dialog med distriktsbestyrelserne. Det er typisk 

klubberne som er løbsarrangør og samarbejdet mellem distrikt og klub er essentielt. 

 

Frank Qvortrup: I MTB kører det ens. Ved at bruge distrikterne er der en masse problemer. 

Hvorfor poste penge i noget, der ikke fungerer? 

 

 

5. Fastsættelse af formandens honorar 

 Bo Belhage foreslår at honorar på 60.000 kroner forbliver uændret. 

 Enstemmigt vedtaget 

 

 

6. Tematisk emne  

- ’DCU’s elitearbejde og samarbejde med Team Danmark’ 

Jens-Erik Majlund præsenterede dagens emne. Da tiden var knap blev det til en hurtig 

gennemgang af Team Danmark, hvad deres opgave er og hvordan organisationen er stykket 

sammen. JEM viste desuden overblik over målsætning for 2017 til 2020 og vejen mod Tokyo. 

Og kom naturligvis ind på samarbejdet mellem Danmarks Cykle Union og Team Danmark 

samt indsatsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ ________________________ _________________________ 

Henrik Jess Jensen Kim Skivild  Maria Irming Pedersen 

Formand  Dirigent  Referent 

 

 


