REFERAT
Indbudte
Distriktsbestyrelse SJ
Alle klubformænd SJ
Repræsentantskab og suppleanter SJ
Æresmedlemmer SJ
Udvalgsmedlemmer SJ
Distriktsbestyrelse JF
DCU Bestyrelse
Samt inviterede
Danmarks Cykle Unions Distrikt Sjælland havde indkaldt til Årsmøde 2022 jf. vedtægterne
lørdag den 26. februar 2022 kl. 9:00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
1. Velkomst samt dagsorden v/ Morten Andersons, formand Distrikt Sjælland
Dagsorden blev godkendt.
2. Valg af dirigent
Distriktsbestyrelsen foreslog Hans-Christian Lykkegaard (HCL) som dirigent.
HCL blev valgt som dirigent.
HCL påpegede, at enkelte dokumenter ikke var fremsendt rettidigt jf. vedtægterne, hvilket
bl.a. skyldtes akut operation efter skiuheld hos en af de kritiske revisorer. Historisk er det
sket før, at dokumenter er forsinket, og da der ikke var indsigelser fra forsamlingen, blev
indkaldelsen betragtet som lovformelig og mødet kunne fortsætte. HCL opfordrede til at
finde en suppleant til de kritiske revisorer.
3. Valg af stemmetællere
Distriktsbestyrelsen foreslog Lotte Schmidt & Margit Christiansen som stemmetællere, og
de blev valgt.
4. Bestyrelsesberetning
Læs på link→
Kommentarer
Bo Belhage takkede for en god beretning.
Martin Elleberg Petersen, direktør DCU, var enig i, at der skal arbejdes meget konkret
videre med sikkerheden, og han oplyste, at der allerede ligger et forslag klar til et
stillingsopslag ift. sikkerheds-/løbskonsulent – det vil blive fremsendt til
distriktsbestyrelserne umiddelbart efter årsmødet.
Henrik Jess Jensen, formand DCU, kvitterede for en flot beretning og et review på den tid
distriktsbestyrelsen har siddet. HJJ gav udtryk for, at der er et godt samarbejde i den nye
distriktsbestyrelse, og at det virker, som om der bliver lyttet til klubberne og taget fat om
mange ting, så der var stor anerkendelse for indsatsen ift. at bringe dansk cykelsport

fremad. HJJ pegede også på, at Morten Anderson (formand DCU-SJ) udfordrer med god
politisk tæft, og at retningen som Distrikt Sjælland viser, læner sig op ad den overordnede
strategi, som DCU følger, så der er fælles fodslag.
HJJ understregede også, at der overordnet er rigtig mange børn i flere discipliner - fx i MTB
– og at udfordringen på landevejen er at skabe et sikkert miljø for børnene, og i der er en
sikkerhedskoordinator ikke løsningen. Derimod pegede HJJ på at finde inspiration i BMX og
MTB.
HJJ sluttede med at takke distriktsbestyrelsen for den klare tilkendegivelse af, at der ikke er
taget af kassen, og dermed afslutte det voldsomme forløb omkring den tidligere
distriktsbestyrelse. Det er både rigtigt og vigtigt en gang for alle at trække en streg i sandet
og komme videre.
Margit Christiansen, æresmedlem, takkede ligeledes for en flot beretning og pegede især
på håbet om at kunne tale ordentligt til hinanden.
Carsten Hansen, æresmedlem/DBC/Greve CC, var glad for beretningens dementi ift.
beskyldningerne mod den tidligere bestyrelse. CH var meget glad for at kunne se fremad og
komme videre.
Arne Larsen, Nakskov CC, spurgte til den nye ordning, hvor klubberne selv skal hente
tidtagertrailer i enten Solrød eller Gadstrup, da det er langt fra Nakskov.
Morten Anderson, formand Distrikt Sjælland, takkede for de mange positive
tilkendegivelser og var glad for, at alle nu kan lægge konflikterne bag sig og fokusere på at
udvikle cykelsporten på Sjælland. MA takkede også for samarbejdet med Distrikt
Jylland/Fyn, hvor der er trods forskellige tilgange overordnet set er tæt og konstruktiv
dialog og ønske om at hjælpe hinanden.
Ift. spørgsmålet om materiel understregede MA, at Distrikt Sjælland er helt indforstået med,
at det for fx Nakskov CC vil være en stor opgave, og derfor kan og vil distriktet selvfølgelig
gerne hjælpe, da det er en del af den solidaritet, vi alle skal udvise.
Præsentation af den nye tidtagningstrailer v/Thomas Rodtwitt (TR)
TR præsenterede tiltagene ift. materiel, hvor distriktsbestyrelsen har skrottet hegnsbil og
campingvogn og er i gang med at sælge lastbilen. Lejemålet til opbevaring er ligeledes
opsagt med udgangen af april. Det betyder også, at der vil være en ny opgave for klubberne
ift. at hente tidtagningstrailer (også kaldet tidtagervogn/dommervogn), og dette
indebærer:
- Klubberne skal afhente trailer, så den står klar på løbsdagen senest 90 minutter før start.
- Klubben skal bidrage med mindst én medhjælper til at assistere med opsætning af telte,
højtalere o.lign. – det tager ca. 30 minutter.
- Der skal fremover så vidt muligt være fast strøm til vognen.
- Indskrivningen skal placeres så tæt på tidtagervogn (dommervogn) som muligt.
Indskrivningen vil fremover bestå af et telt og en måtte, som man kender det fra Jylland.
Derudover skal der opsættes kommissærtelt ved tidtagervogn.

Kommentarer til den nye tidtagertrailer/dommervogn
Carsten Hansen, æresmedlem/DBC, Greve CC, anerkendte, at det er en rigtig god løsning
omkring traileren på trods af de mange, mange timer og tanker, der blev brugt på den
tidligere dommervogn.
Willy Frederiksen, formand Distrikt Jylland/Fyn, bemærkede, at at den nye vogn nok
skulle blive en god løsning, og afhentning og aflevering af dommervogn har fungeret de
seneste 15 år i Distrikt Jylland/Fyn på trods af meget endnu større afstande end på
Sjælland.
Morten Philipsen, inviteret MC-kommissær, ønskede at slå endnu et slag for at optimere
sikkerheden til landevejscykelløbene. MP havde ved selvsyn set, hvor voldsomt cykelløb
kan udarte sig, og at der fortsat er for stor risiko for ulykker.
MP ønskede en dialog om muligheden for at drøfte ruterne med løbsarrangører, så der er
mest muligt sikkerhed ude ved løbene, ligesom han fortsat håber på fokus på sikkerheden
fra DCU’s side. MP glædede sig over, at der er opmærksomhed på området med de nye
indsatser, og han opfordrede til slut klubberne til at få alle racemarshalls til løbene ud at
køre - især ved B&U-felterne allerede fra morgenstunden, da det giver forældrene en
tryghed at se, at der er MC ude med rytterne.
Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ingen stemte imod.
5. Udvalgenes beretning for det forløbne år
a) Børne-/Ungdomsudvalget v/ Rasmus Skov Nielsen – ingen beretning fremsendt
b) Kommissærudvalget v/ Lars Gronemann (oplæst af MA pga. forfald)
Læs på link→
Udvalgenes beretning blev godkendt. Ingen stemte imod.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og budget til orientering
Helge Krogh, kritisk revisor, indledte med at påpege, at der var en fejl i
revisionsbemærkningerne i andet afsnit, hvor der blot skulle stå: ”bilag er blevet
kontrolleret stikprøvevis”.
Forsamlingen havde ingen indvendinger.
Torben Ridder, kasserer DCU-SJ, forklarede, at regnskabet beklageligvis ikke blev sendt
ud med indkaldelsen, da den ene kritiske revisorer desværre blev akut syg lige op til den
endelige revision.
TR anerkendte den tidligere kasserers arbejde og bemærkede, at det havde været en stejl
læringskurve at få overblik over alle opgaverne, der er forbundet med kassererarbejdet.
TR gennemgik regnskabet, der ender med et resultat på 51.770, hvilket distriktsbestyrelsen
betragter som tilfredsstillende.
TR gennemgik herefter budgettet for 2022 til orientering.

Spørgsmål til regnskab og budget
Palle Larsen, Slagelse CR, spurgte, om stikprøvekontrollen havde været for hele året.
Helge Krogh, kritisk revisor, bekræftede, at stikprøverne er gældende for hele året.
Christian Ammitsøe, Lyngby CC, anerkendte, at det var et rigtig flot regnskab, men kunne
godt have tænkt sig en mere detaljeret gennemgang, selvom der er fuld tiltro til, at
regnskabet stemmer overens med virkeligheden.
Ift. budgettet spurgte CA til prisen for den nye tidtagertrailer, og hvor hurtigt den afskrives.
Torben Ridder, kasserer Distrikt Sjælland beklagede igen, at dokumenterne blev
forsinket, så mødedeltagerne ikke havde haft så lang tid til at orientere sig i regnskab og
budget – han garanterede, at det ikke sker fremadrettet.
TR oplyste, at traileren i sig selv kostede 92.000 inkl. moms, og at der er budgetteret med
30.000 til indretning. Den nye vogn afskrives over 4 år.
Hans Christian Lykkegaard, Dirigent, gjorde opmærksom på, at det er god pli at gøre
mødedeltagere opmærksomme på forsinkelse af vigtige dokumenter fx via mail.
Regnskabet blev godkendt. Ingen stemte imod.
7. Behandling af lovforslag til DCU’s kongres
Se vedtægtsændringer, som skal behandles på Kongressen 2022 →
Palle Larsen, næstformand DCU, gennemgik Strukturudvalgets arbejde og indstilling til
bestyrelsen - se oplæg →
PL gjorde opmærksom på, at der I processen omkring udarbejdelse af forslag til ændringer
af vedtægterne ikke har været fuldstændig enighed i arbejdsgruppen. Grundlæggende er
alle forslagene dog udarbejdet af arbejdsgruppen i forskellige klynger, og det har så været
op til DCU’s bestyrelse at indstille disse forslag, hvilket bestyrelsen har gjort af respekt for
udvalgets arbejde.
Den endelige indstilling har været rundsendt til alle i strukturudvalget, men kun ét medlem
har reageret og kommenteret på forslagene. PL beklagede, at arbejdet i strukturudvalget
ikke har levet op til ambitioner og ønsker ift. fremdrift. Han var i øvrigt enig i, at licens- og
organisationsstruktur ikke er optimal og skal gøres mere enkelt.
Ift. forslaget om at afskaffe de kritiske revisorer påpegede PL, at der måske slet ikke var
enighed om eller fælles forståelse af, hvad funktionen kritisk revisor dækker over. PL
forklarede, at den kritiske revision ifølge vedtægterne ikke må varetage samme funktion
som den eksterne revision og i øvrigt skal følge bestyrelsens instruks.
PL fremlagde desuden en undersøgelse af revisionen i andre forbund, hvor der er flere
forskellige modeller – se bilag her →
PL bemærkede, at økonomien i DCU er væsentlig forskellig fra distrikternes økonomi.

Hans Christian Lykkegaard, dirigent, gjorde forsamlingen opmærksom på, at det ikke var
muligt at ændre forslagene. Forslagene er blot til drøftelse på distrikternes årsmøder og
sendes til afstemning på Kongressen 20. marts.
HCL påpegede desuden en valgteknikalitet, såfremt forslaget om formandens stemme
vedtages på Kongressen, da lovforslag og ændringer til vedtægter foretages før
formandsvalg på Kongressen, kan en afgående formand potentielt spænde ben for en ny
formand.
Morten Anderson, formand Distrikt Sjælland, var enig i, at arbejdet fra idé til virkelighed
ift. ændringer af regler og vedtagelse af lovforslag kan være en meget tung proces. Det får
det hele til at virke langsomt, og derfor vigtigt at få talt om lovforslag.
MA understregede, at klubformænd og medlemmer skal huske, at distriktsbestyrelsen er
meget åbne for at modtage og drøfte forslag til ændringer af regler og love & vedtægter. Det
er en vigtig del af den fortsatte udvikling af DCU, at medlemmerne er aktive, og at forslag til
ændringer lander de rigtige steder. Det er ikke nok at ytre sin mening på Facebook – til
gengæld modtages og behandles alle forslag meget gerne af distriktsbestyrelsen.
Carsten Hansen, æresmedlem, DBC, Greve CC, har været medlem af strukturudvalget og
pointerede, at det var korrekt, at arbejdet i strukturudvalget har været meget langsomt, og
at det ift. arbejdet med licensstruktur er gået helt i stå. CH blev derfor også meget
overrasket over, at det på seneste kongres blev fremstillet, som om at arbejdet var i fuld
gang, når sandheden var, at der ikke var sket noget.
Ulrik Jørgensen, Holte MTB, anser de to største problemer i DCU for at være
distriktsstruktur og licensstruktur og var derfor skuffet over, at der bliver lagt røg ud over
det vigtige arbejde, der henstår for at ændre det.
UJ påpegede ift. forslaget om at afskaffe de kritiske revisorer, at den kritiske revision har en
meget vigtig funktion, da de netop ikke løser den opgave, som ekstern revisor løser. Den
eksterne revision undersøger, om regnskabet er lovligt, mens den kritiske revision skal
vurdere, om anvendelsen og prioriteringen af pengene er i orden. Derfor bør der i stedet
laves meget tydelige beskrivelser/regler for, hvilke opgaver den kritiske revisor skal
udføre, så DCU signalerer, at man som organisation er åben og tåler at blive kigget efter i
kortene.
Erik Houghs, Holte MTB, spurgte til Henrik Jess Jensens mening om de forslag, som
Distrikt Sjælland stiller angående åbne afstemninger og repræsentanternes mulighed for at
fremsætte lovforslag, og omvendt ville han gøre høre distriktsbestyrelsens mening om
forslagene fra DCU vedr. formandens stemme som afgørende og afskaffelse af kritiske
revisorer.
EH var enig i UJ’s betragtning om, at det ikke understøtter transparens at fjerne den kritiske
revision, da den kritiske revisor skal forholde sig til, om pengene er brugt på det, der er
mandat til.
Henrik Jess Jensen, formand DCU, anerkendte, at arbejdet ift. licensstruktur ikke har
været tilfredsstillende, og han oplyste, at bestyrelsen løbende har bedt udvalget stramme

op ift. at levere og komme i gang med processerne.
HJJ fortalte desuden, at arbejdet med licens- og medlemsstruktur indgår i den næste DCUstrategi, og han opfordrede medlemmerne til at melde sig med nye kræfter, så arbejdet kan
komme videre. HJJ var enig i, at det skal være mere enkelt at komme i gang med cykling.
Ift. forslagene bemærkede HJJ, at forslaget om at lade formandens stemme være afgørende
ifm. stemmelighed ikke var hans. Bestyrelsen havde modtaget forslaget fra
strukturudvalget, hvor 10 ud af 11 ønskede at fremsætte forslaget, men HJJ støtter det
sådan set ikke. Det kan være en uheldig signalværdi, at formanden kan afgøre det og virke
enevældig. HJJ opfordrede til at finde en bedre model til at afgøre valg ved stemmelighed.
Ift. forslaget om afskaffelse af kritisk revisor påpegede HJJ, at det er ønsket at have
kompetente personer til at løse opgaverne, og han mener ikke, det skaber en værdi, at en
kritisk revisor skal kigge hver enkelt bilag efter, da der allerede er flere professionelle
systemer, som kontrollerer og håndterer det.
Ift. Distrikt Sjællands forslag om åbne afstemninger mente HJJ, at debat og meninger bør
ligge i ”lokalet” på Kongressen, og at man så altid kan drøfte i Repræsentantskabet
efterfølgende. Derfor er det for ham ikke afgørende, at repræsentantskabsmedlemmernes
stemme bliver offentliggjort, og han finder det ikke nødvendigt at udstille dem.
Forlaget om Repræsentantskabet mulighed for selv at kunne fremsætte forslag til
Kongressen, mente HJJ, at forslaget måske kunne være en mulighed med 7-10
repræsentanter, men at 5 forslagsgivere er for få. HJJ udtrykte i øvrigt ønske om mere
involvering i processerne fra de medlemmerne.
Bo Belhage, Ulkestrup CC, bemærkede, at man skal være opmærksom på, at den interne
kritisk revision netop har indblik i cykelverdenen, og man historisk har set, at kvaliteten af
bilagene kan være meget svingende. Den eksterne revision er bestyrelsens instrument. Den
interne revision er Kongressens instrument. BB fandt det forkert at fratage
Repræsentantskabet rettigheden og evnen til kontrollere bestyrelsen, da Kongressen så vil
afskaffe sin egen evne til at følge med i, hvad der foregår.
BB anerkendte med skam, at han tidligere selv var med til at begrænse adgang for den
kritiske revision, men han ønsker nu at genindføre og optimere transparens, så
Repræsentantskabet kan få fuld indsigt.
BB opfordrede desuden til at trække forslaget vedr. formandens stemme som afgørende, da
der tilsyneladende slet ikke var flertal i udvalget, der indstillede forslaget.
Morten Anderson, formand Distrikt Sjælland, oplyste, at han var blevet indlemmet i
strukturudvalgets arbejde efter det ekstraordinære årsmøde i juli, og at det var ham, der
som den eneste satte spørgsmålstegn ved de fremsatte forslag. MA var af den mening, at
strukturudvalget ikke burde stå som afsender på disse forslag.
MA pegede også på, at afskaffelsen af de kritiske revisorer kan have en meget forkert
signalværdi, og et alternativ kunne fx være at etablere et økonomiudvalg, hvilket ville være
mere i tråd med ønsket om transparens. MA mente, at man i stedet for at afskaffe

revisorerne nu først bør undersøge, hvordan man helt lavpraktisk løser udfordringerne ift.
den nuværende funktion.
Palle Rosendahl, kritisk revisor DCU, gjorde opmærksom på, at han ikke har fået adgang
til andet end overordnede tal såsom kørselsregnskab for bestyrelsen, hvilketn gør den
kritiske revision, der tidligere har været en del af dansk cykelsports DNA, meningsløs.
8. Indkomne forslag vedrørende distriktet (Disse skal være fremsendt skriftligt og være
distriktsformanden i hænde senest den 15. januar)
Ingen forslag.
9. Valg

(a) Valg til distriktsbestyrelse
Valg af
næstformand
Valg af kasserer
Valg af
bestyrelsesmedlem
Valg af
bestyrelsesmedlem
Valg af
bestyrelsesmedlem

Per Henrik Brask

Ulkestrup CC

Valgt for to år

Torben Ridder
Thomas Schlüter

Sorø BC
Roskilde CR

Valgt for to år
Valgt for to år

Thomas Rodtwitt

JC Cykelklub

Valgt for ét år

Ole Olsen

CK Kronborg

Valgt for to år

(b) Valg af 2 suppleanter til distriktsbestyrelsen
1. suppleant
2. suppleant

Morten Madsen
Maria Irming Pedersen

Sorø BMX
Holbæk CS

Valgt for ét år
Valgt for ét år

KCK Herlev

Valgt for to år

IKKE på valg

Valgt for to år i
2020

(c) Valg af kritiske revisorer
Kritisk revisor

Helge Krogh

Suppleant

VAKANT

Kritisk revisor

Tina Dideriksen

(d) Børne- & Ungdomsudvalg
Medlem

VAKANT

Medlem

Michael A. Hansen

IKKE på valg

Valgt for to år i 2020

Formand

Rasmus S. Nielsen

IKKE på valg

Valgt for to år i 2020

Vælges for to år

(e) Kommissærudvalg
Medlem

Hans Chr. Lykkegaard

Genopstiller

Valgt for to år

Medlem

Dennis Christiansen

Genopstiller

Valgt for to år

Formand

Lars Gronemann

Ikke på valg

Valgt for to år 2020

(f) Valg til DCU’s Repræsentantskab 7 medlemmer – vælges for to år
1

Maria Irming Pedersen- (58)

Holbæk CS

Valgt for to år

2

Jens D. Jensen-(52)

Næstved BC

Valgt for to år

3

Klaus Bach-(52)

DMK

Valgt for to år

4

Palle Rosendahl-(47)

DBC

Valgt for to år

5

Erik Houghs - (47)

Holte MTB

Valgt for to år

6

Bo Belhage- (46)

Ulkestrup CC

Valgt for to år

7

Jørgen Guldborg – (43)

Rigspolitiet

Valgt for to år

Siddende medlemmer af Repræsentantskabet – ikke på valg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Palle Larsen
Jens Albagaard
Morten Anderson
Helle Pejtersen
Benny Stillhoff
Jens Ranneries
Jesper Thiesen
Ole Olsen
Anders Gudnitz
Christian Ranneries

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

DCU Bestyrelsen
DCU Bestyrelsen
DCU-SJ
CK FIX
Holbæk CS
Næstved BC
Amager CR
CK Kronborg
ABC
Næstved BC

(g) 5 suppleanter til Repræsentantskabet
1
2

Rikke B. Dalgaard
Henning Hartvig

Valgt for ét år
Valgt for ét år

3
4
5

Poul Kristensen
Martin Eckhoff
Carsten Hansen

Valgt for ét år
Valgt for ét år
Valgt for ét år

Amager CR
Team Cycling
Ringsted
HolteMTB
Team Christiania
Greve CC

(h) Medlem til DCU’s udvalg – vælges for ét år
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BMX-udvalg
Breddeudvalg
Børne- og
ungdomsudvalg
Crossudvalg
E-cykling udvalg
Kommissærudvalg
Landevejsudvalg
Masterudvalg
MTB-udvalg
Pige- og Kvindeudvalg
Spor- og Naturudvalg
Trial-udvalg

Steen Sejer Elbæk
Vakant
Vakant

Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år

Michael Salbo Kirkeby
Marcel Mosgaard
Dennis Christiansen
Hasse Larsen
Vakant
Ulrik Jørgensen
Michael Slonina
Poul Kristensen
Edvard Larsen

Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år
Vælges for ét år

10. Eventuelt
Carsten Hansen, æresmedlem, DBC, Greve CC, præsenterede planer om en række B&Ucykelløb på Roskilde Dyrskue plads hen over sommeren. Ønsket er at opstarte løb på sikre
lukkede ruter, hvor der både køres licensløb og en form for medaljeløb til at rekruttere
flere B&U på samme dag. Derfor er der behov for, at klubberne er aktive og med inde over
for at få fat i rytterne, så de har en klub at komme tilbage til – det kan være, at klubberne
opsætter telte eller lignende. CH er allerede i dialog med sponsorer om fine pengepræmier,
naturalier, merchandise osv., og ha bød alle ideér velkomne.
Henrik Bandsholm, Sydkysten Cycling, efterspurgte en sjællandspakke for skilteplan,
skiltepark, trafik officials, racemarshalls osv., og han efterlyste i det hele taget mere hjælp
til løbsarrangører og evt. underskudsdækning.
Morten Anderson, formand Distrikt Sjælland, kvitterede for den gode og konstruktive
debat og de mange initiativer. Han slog fast, at distriktet hellere end gerne støtter op om
B&U-tiltaget.
Ift. løbshjælp til klubberne var MA enig i, at der skal arbejdes med det, og her så han igen en
professionel løbs- og sikkerhedskonsulent som et stort skridt. Underskudsdækning er i
sagens natur svært at sætte rammerne for, men MA vil sørge for at invitere til online-møde
om klubbernes ønsker og holdningen til fx præmiepenge på landevej, som er en af de
udgifter, man enkelt kan skrue på.
MA takkede for fremmødet og den positive ånd, der giver tro på, at klubberne i fællesskab
kan løfte og udvikle sjællandsk cykelsport.
Hans Christian Lykkegaard, dirigent, takkede forsamlingen og hævede årsmødet.

Referent 14.3.2022

Dirigent
Hans-Chr. Lykkegaard
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Hans-Chr. Lykkegaard (Mar 14, 2022 09:37 GMT+1)

Email: hcl@hclykkegaard.com
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