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Danmarks Cykle Union den 31. marts 2019 
 
 
Tid  Søndag den 31. marts 2019 kl. 9.00 
Sted  Comwell, Abildvej 100, 4180 Sorø 
Deltagerantal  62  
Referent  Julie Kristiansen 
 

 
Henrik Jess Jensen (HJJ) bød forsamlingen velkommen til den årlige kongres i Danmarks 
Cykle Union.  
 
Forsamlingen ærede mindet af afdøde Freddy Eugen, Brian Pedersen, Gert Frank og 
Flemming Wewer.  
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Punkt 1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen havde foreslået Jan Darfeldt som dirigent.  
Jan Darfeldt blev enstemmigt valgt og takkede for valget.  
 
Jan Darfeldt konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt.  
 
Da der var indskrivning ved ankomsten, blev der ikke foretaget navneopråb. 
Jens-Erik Majlund konstaterede, at repræsentantskabet var fuldtalligt.  
 
Niels Fredborg og Ole Kjeldsen blev enstemmigt valgt som stemmetællere.  

 
Punkt 2 Bestyrelsens beretning 

Henrik Jess Jensen præsenterede bestyrelsens beretning (findes elektronisk via 
DCU’s hjemmeside).  
 
Økonomisk status 
Økonomien er vendt, og genopretningen forløber efter planen.  
Danmarks Cykle Unions gæld er nu fuldstændig afviklet.  
 
Året resultat viser et driftsoverskud på 572.605 kr., og hertil kommer 688.285 
kr. fra Genopretningsfonden.  
 
DCU kan og skal nu for alvor se fremad, men lære af fortiden og forfølge 
sportslige og strategiske mål med stor ansvarsbevidsthed. 
 
Henrik Jess Jensen roste administrationen for økonomisk ansvarlighed og gav 
en stor tak til klubber, medlemmer, ryttere og licenshavere for opbakning.  
 
Sportslige status 
2018 står som et fantastisk år i dansk cykelsport med resultater skabt af den 
enorme og uvurderlige indsats fra klubber, trænere, teams, frivillige og forældre. 
Denne indsats kombineret med en elitesportslig sektor, der formår at udvikle, 
løfte og arbejde med de talenter, der kommer fra klubber og teams på tværs af 
disciplinerne.  
 
Henrik Jess Jensen afspillede video med et sammendrag af de største øjeblikke 
i 2018.  
 
VM i cyklecross 
På det sportslige plan blev der leveret, både organisatorisk og ryttermæssigt, på 
højt niveau, og alle involverede parter melder positivt tilbage om en 
velorganiseret event med høje standarder.  
Tilskuerne var med til at skabe en cyklecross-fest, og eventen satte et markant 
aftryk i det danske og udenlandske mediebillede.  
 



 

Henrik Jess Jensen roste hele organisationen bag eventen og gav en stor tak til 
Cykling Odense, der løftede en stor del af eventen.  
 
Henrik Jess Jensen gjorde opmærksom på, at DCU kan se frem til at afholde 
VM i MTB XCM i 2022.  
 
Antidoping 
Henrik Jess Jensen informerede om antidoping-sag fra maj 2018, hvor en ikke-
myndig juniorrytter blev testet positiv.  
Forløbet blev håndteret efter alle nationale og internationale standarder og 
konventioner i et konstruktivt og professionelt samarbejde med Anti Doping 
Danmark.  
 
I den langstrakte proces blev DCU indirekte udfordret af UCI på 
kommunikationssiden – men Henrik Jess Jensen slog her fast, at DCU vil være 
åbne, transparente og ærlige i kommunikationen.  
Forløbet er evalueret med UCI og vigtige læringspunkter er uddraget.  
 
Henrik Jess Jensen gjorde det klart, at DCU på det kraftigste tager afstand fra 
al form for doping og kæmper for en ren og fair cykelsport! 
 
Fra nytår til kongres 
Henrik Jess Jensen informerede om de seneste store nyheder inden for dansk 
cykelsport.  
 
- På ledelsessiden er DCU blevet forstærket med ny elitechef, Morten 

Bennekou. 
 
- Danmark har fået Tour de Frances Grand Depárt i 2021, hvilket giver dansk 

cykelsport muligheder for at bruge denne internationale kæmpeevent som 
udstillingsvindue og til rekruttering.  

 
- På den sportslige front blev 2019 medaljemæssigt for alvor skudt i gang ved 

bane-VM i Polen, hvor det blev til to bronze- og en sølvmedalje i de vigtige 
OL-discipliner.  

 
- UEC-kongressen, som i år blev afholdt i Rom, har primo marts tildelt 

Odense værtskabet for den europæiske kongres i 2021. 
 

- DCU har fået flere nye sponsoraftaler – bl.a. med Shimano og Sixt. Samtidig 
er aftalen med Uno-X blevet udvidet.  

 
- DCU har sat fokus på at udnytte potentialet inden for e-cykling. Et område 

med stort potentiale for rekruttering af flere børn og unge.   
 
 
 
 



 

Tak for endnu et stort år 
Henrik Jess Jensen takkede forsamlingen for at være med til at udvikle og drive 
dansk cykelsport.  
Samtidig opfordrede Henrik Jess Jensen forsamlingen til at sprede takken ud til 
alle de frivillige, klubberne, rytterne og forældrene.  
 
Kommentarer til bestyrelsens beretning 
Jørgen Guldborg, repræsentantskab SJ, roste administrationen for at have 
fokus på trafikofficials og gjorde opmærksom på vigtigheden af trafikofficials 
ved danske cykelløb.  
Endvidere roste Jørgen Guldborg lørdagens præsentationen af kandidaterne og 
formanden for bestyrelsens beretning.  
 
Claus Rasmussen, repræsentantskab JF, erklærede sig enig med Jørgen 
Guldborg og ytrede samtidig et ønske om fokus på aktuelle udfordringer med 
motionsløb fra DCU, DIF og DGI’s side. Claus Rasmussen kom med forslag om 
en organisation, der godkender motionsløb.  
 
Henrik Jess Jensen anerkendte Claus Rasmussens pointe og informerede om, 
at første møde er afholdt for, hvordan motionsløb skal køres. En agenda, der 
arbejdes videre på, hvor Bevæg dig for livet-projektet er rammen omkring 
emnet.  
 
Hans Natorp, Næstformand i DIF Bestyrelsen, takkede for opfordringen til, at 
DIF går ind og hjælper til, hvordan der kommer styr på motionsløb i Danmark. 
Hans Natorp sidder i styregruppen for Bevæg dig for livet og gjorde opmærksom 
på udfordringen i at skabe tilbud i foreningslivet, der matcher alle 
individualiteter.  
 
Hans Natorp sendte en hilsen fra DIF Bestyrelsen med ros til DCU og 
forsamlingen.  

 
Punkt 3 Udvalgenes beretning 

Alle beretninger fra udvalg samt den sportslige sektor findes elektronisk via 
DCU’s hjemmeside.  

 
 Alle beretninger blev taget til efterretning uden kommentarer.    
 
Punkt 4 Godkendelse af revideret regnskab 

Jens-Erik Majlund gennemgik årsregnskabet for 2018, herunder både indtægter 
og udgifter. 
Årsregnskabet 2018 findes elektronisk via DCU’s hjemmeside.  
 
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer 
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Punkt 5 Forelæggelse af det kommende års budget til orientering 
Jens-Erik Majlund gennemgik budgettet for 2019, herunder både indtægter og 
udgifter. Budgettet for 2019 findes elektronisk via DCU’s hjemmeside.  
 
Der var ingen kommentarer til budgettet.   

 
Punkt 6 Fastsættelse af licenspris 

Bestyrelsen foreslog, at fastsættelsen af licenspriser er uændret fra 2018:  
Motionslicens pr. år 150 kr. 
inkl. 50 kroner til DCU’s genopretningsfond 

 
Konkurrencelicens pr. år  
inkl. 100/50 kroner til DCU’s genopretningsfond 

• U17, U19 og senior: 650 kroner + distriktsafgift* 
• U11-U15: 325 kroner + distriktsafgift* 
• (Fra 1. august og året ud:  

U17, U19 og senior: 325 kroner + distriktsafgift*  
U11-U15: 162,50 kroner + distriktsafgift*)  

*Distriktsafgift Jylland/Fyn: 150 kroner - distriktsafgift Sjælland: 250 kroner 
 
Lederlicens pr. år 275 kr. 

 
Genopretningsfond (uændret) 
Fra U17 og nedefter 5 kroner 
Fra U19 og opefter 15 kroner 

 
 Licenspriserne blev enstemmigt vedtaget.  
 
Punkt 7 Fastsættelse af formandens honorar 
 Bestyrelsens forslag er kr. 60.000,- (uændret). 
 

Bo Belhage gjorde opmærksom på, at selvom formanden har fraskrevet sig 
honorar, har han i 2018 stadig arbejdet mindst lige så hårdt. Bo Belhage 
opfordrede til, at man ser på mulighederne for at hæve formandens honorar, så 
man som formand ikke skal være lige så afhængig af sin arbejdsgivers 
forståelse, og at formandsposten dermed bliver mere tilgængelig.  
 
Bo Belhage gjorde opmærksom på, at emnet også var på kongressen i 2018, 
men at bestyrelsen ikke har haft mulighed for at arbejde videre med emnet.  
 
Ingen kommentarer fra forsamlingen, og der var dermed opbakning til, at 
bestyrelsen kan arbejde videre med formandens honorar.  
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Punkt 8 Indkomne forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter 
 Jens-Erik Majlund gennemgik forslagene til DCU’s love.  
 
 §4 Klubbers medlemskab 

Nuværende Forslag til ændring 

1. Som medlemmer i DCU kan optages 
enhver dansk klub, der har cykling som 
aktivitet og som opfylder betingelserne 
i Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ 
I om ”Medlemskab af Danmarks 
Idrætsforbund og 
medlemsorganisationerne”. 
2. Klubber optages som en af de 
følgende klubtyper: 

a. Basisklub 
b. Sportsklub 
c. Eliteklub 

3. Klubben meddeler senest 1/9 deres 
distrikt, hvilken klubtype klubben 
ønsker for næste sæson. Klubtypen 
godkendes af distriktet. Har klubben 
ikke senest 1/9 meddelt distriktet, 
hvilken klubtype klubben ønsker 
indplacering i, fortsætter klubben i 
samme klubtype som indeværende år 
under forudsætning af distriktets 
godkendelse. 
4. Nye klubber godkendes af DCU’s 
bestyrelse. Bestyrelsen informerer 
dernæst distrikterne omkring 
optagelsen. 
 
 

1. Som medlemmer i DCU kan optages 
enhver dansk klub, der har cykling som 
aktivitet og som opfylder betingelserne 
i Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ 
I om ”Medlemskab af Danmarks 
Idrætsforbund og 
medlemsorganisationerne”.  
2. Nye klubber godkendes af DCU’s 
bestyrelse. Bestyrelsen informerer 
dernæst distrikterne omkring 
optagelsen. 
3. Klubber optages som en af de 
følgende klubtyper: 

a. Basisklub 
b. Sportsklub 
c. Eliteklub 

4. Ved medlemskab forudsættes, at 
klubben afregner for det respektive 
distrikts gældende kontingent for 
klubtypen. 
5. Ved medlemskab af Danmarks Cykle 
Union forpligter klubben sig til at 
indberette medlemstal til Centralt 
ForeningsRegister (CFR). 
6. Klubben meddeler senest 1/9 deres 
distrikt, hvilken klubtype klubben 
ønsker for næste sæson. Klubtypen 
godkendes af distriktet. Har klubben 
ikke senest 1/9 meddelt distriktet, 
hvilken klubtype klubben ønsker 
indplacering i, fortsætter klubben i 
samme klubtype som indeværende år 
under forudsætning af distriktets 
godkendelse. 

  
 
 
 
 
 §5 Klubbers udtrædelse – udelukkelse 



 

Nuværende Forslag til ændring 

1. Udtrædelse af DCU kan kun finde 
sted i forbindelse med afslutningen af 
DCU’s regnskabsår.  
2. En klub kan udelukkes af Danmarks 
Cykle Union, hvis den groft overtræder 
de til enhver tid gældende vedtægter, 
love og regler fra Den Internationale 
Olympiske Komite (IOC), Union 
Europeenne de Cyclisme (UEC), Union 
Cycliste Internationale (UCI), Danmarks 
Idræts Forbund, Danmarks Cykle Union 
og Danmarks Cykle Unions distrikter 
samt dansk lovgivning eller bryder med 
det i Danmarks Idræts Forbunds 
gældende moralske og etiske kodeks 
på en måde, som kan skade Danmarks 
Cykle Unions anseelse og omdømme. 
3. Foreløbig udelukkelse kan foretages 
af DCU’s bestyrelse. 
4. Bestyrelsen eller distrikterne kan 
indstille til endelig udelukkelse til 
førstkommende DCU-kongres. Endelig 
udelukkelse kræver vedtagelse med 
4/5 af de afgivne stemmer samt med 
tilstedeværelse af mindst 50 % af de 
stemmeberettigede. 

1. Udtrædelse af DCU kan kun finde 
sted i forbindelse med afslutningen af 
DCU’s regnskabsår.  
2. En klub kan udelukkes af Danmarks 
Cykle Union, hvis den groft overtræder 
de til enhver tid gældende vedtægter, 
love og regler fra Den Internationale 
Olympiske Komite (IOC), Union 
Europeenne de Cyclisme (UEC), Union 
Cycliste Internationale (UCI), Danmarks 
Idræts Forbund, Danmarks Cykle Union 
og Danmarks Cykle Unions distrikter 
samt dansk lovgivning eller bryder med 
det i Danmarks Idræts Forbunds 
gældende moralske og etiske kodeks 
på en måde, som kan skade Danmarks 
Cykle Unions anseelse og omdømme. 
3. Foreløbig udelukkelse kan foretages 
af DCU’s bestyrelse. 
4. Bestyrelsen eller distrikterne kan 
indstille til endelig udelukkelse til 
førstkommende DCU-kongres. Endelig 
udelukkelse kræver vedtagelse med 
4/5 af de afgivne stemmer samt med 
tilstedeværelse af mindst 50 % af de 
stemmeberettigede. 
5. Udeladelse af indberetning af 
medlemstal til Centralt 
Medlemsregister (CFR) medfører efter 
to år tab af medlemskabet af 
Danmarks Cykle Union. To på hinanden 
følgende indberetning af medlemstal til 
Centralt Medlemsregister (CRF) på 0 
medlemmer medfører ligeledes tab af 
medlemskab af Danmarks Cykle Union. 
6. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, 
opkræves det med et tillæg af gebyr og 
renter, som til enhver tid fastsat af 
bestyrelsen. Er betaling ikke indgået 
inden 30 dage efter påkrav, kan 
klubben slettes som medlem på grund 
af restance. 

 
 



 

§7 Repræsentantskabet stk. 5 
Nuværende Forslag til ændring 

5. Repræsentantskabets 
funktionsområde på Kongressen er:  

a. at foretage de på dagsordenen 
foreskrevne godkendelser 
b. at behandle indkomne forslag 
vedrørende DCU’s love, samt 
foretage de foreskrevne valg til de 
respektive DCU-poster 
c. at godkende det reviderede 
regnskab 
d. at fastlægge det kommende års 
licensafgifter og startpengenes 
størrelse efter indstilling fra 
bestyrelsen.  

5. Repræsentantskabets 
funktionsområde på Kongressen er:  

a. at foretage de på dagsordenen 
foreskrevne godkendelser 
b. at behandle indkomne forslag 
vedrørende DCU’s love, samt 
foretage de foreskrevne valg til de 
respektive DCU-poster 
c. at godkende det reviderede 
regnskab 
d. at fastlægge det kommende års 
licensafgifter og startpengenes 
størrelse efter indstilling fra 
bestyrelsen.  

 
 Standardvedtægter for DCU’s distrikter 
 §2 Årsmødet 

Nuværende Forslag til ændring 

g. Valg af distriktsbestyrelse: 
i. På lige årstal vælges for to år 

-Formand 
-To bestyrelsesmedlemmer 

ii. På ulige årstal vælges for to år 
-Næstformand 
-Kasserer 
-Formand for Konkurrenceudvalg 
-Formand for Breddeudvalg 

i. Valg af Børne- og Ungdomsudvalg 
i. På lige årstal vælges formand for 
to år 
ii. På ulige årstal vælges to 
medlemmer for to år 
 

j. Valg af kommissærudvalg 
i. På lige årstal vælges formand for 
to år. 
ii. På ulige årstal vælges to 
medlemmer for to år.  

g. Valg af distriktsbestyrelse: 
i. På ulige årstal vælges for to år 

-Formand 
-To bestyrelsesmedlemmer 

ii. På lige årstal vælges for to år 
-Næstformand 
-Kasserer 
-Formand for Konkurrenceudvalg 
-Formand for Breddeudvalg 

i. Valg af Børne- og Ungdomsudvalg 
i. På ulige årstal vælges formand for 
to år 
ii. På lige årstal vælges to 
medlemmer for to år 
 

j. Valg af kommissærudvalg 
i. På ulige årstal vælges formand for 
to år. 
ii. På lige årstal vælges to 
medlemmer for to år. 

 
 Alle forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget.   
 
 
 



 

Punkt 9 Valg af bestyrelse 
 Under valg til bestyrelsen blev nedenstående bestyrelsesmedlemmer valgt.  
  
 Formand, Henrik Jess Jensen  Genvalgt for to år 
 Medlem, Bo Belhage   Genvalgt for to år 
 Medlem, Jakob Knudsen  Genvalgt for to år 
 Bestyrelsessuppleant 1, Hanne Blume Genvalgt for ét år 
 Bestyrelsessuppleant 2, Joachim Parbo Genvalgt for ét år 
 
Punkt 10 Valg til udvalg 
 Under valg til udvalg blev nedenstående udvalgsmedlemmer valg.  
 
 Ordensudvalg 
 Medlem, Niels Fredborg  Genvalgt for to år 
 
 Baneudvalg 
 Formand, Dan Frost   Genvalgt for to år (fuldmagt) 
 
 Pige- og kvindeudvalg 
 Formand, Solveig Uhre  Genvalgt for to år 
 
 Cyklecrossudvalg 
 Formand, Henrik Millenium  Genopstiller ikke 
 Kandidat til formandsposten, Peter Thiedemann, opstiller for to år.  
 Ny formand, Peter Thiedemann  Valgt for to år 
 
 Breddeudvalg 
 Kandidat til formandsposten, Keld Schousbøll, opstiller for ét år. 
 Ny formand, Keld Schousbøll  Valgt for ét år 
 
 BMX-udvalg 
 Formand, Thomas Christensen  Genopstiller ikke 
 Kandidat til formandsposten, Silje Rubæk, opstiller for to år.  
 Ny formand, Silje Rubæk  Valgt for to år 
 
 Spor- og naturudvalg 
 Formand, Thomas Larsen Schmidt Genopstiller ikke 
 Ingen kandidat til formandsposten Vakant 
 

Masterudvalg 
Formand, Svend E. Hansen  Fratræder 
Kandidat til formandsposten, Henrik Zachariasen, opstiller for ét år.  
Ny formand, Henrik Zachariasen  Valgt for ét år (fuldmagt) 

 
 
 



 

Punkt 11 Udvalg valgt uden for kongressen 
 Henrik Jess Jensen informerede om medlemmerne af nedenstående udvalg.  
  
 Eliteudvalg 
 Henrik Jess Jensen, Morten Bennekou og Jens-Erik Majlund. 
 
 Kontraktudvalg 
 Hanne Blume og Klaus Møller.  
 
 Teknisk Kommission 
 Vakant 

Henrik Jess Jensen informerede om, at bestyrelsen arbejder videre med at 
sammensætte Teknisk Kommission. 

 
Henrik Jess Jensen benyttede lejligheden til at takke Henrik Millenium og 
Thomas Larsen Schmidt for deres indsatser som formænd i hhv. 
Cyklecrossudvalget og Spor- og naturudvalget.  

 
Punkt 12 Valg af revision 
 Bestyrelsen foreslog Ernst & Young P/S.  
 Ernst & Young P/S blev enstemmigt valgt.  
 
 Kritisk revisor 
 Vakant    Vælges for to år 
 Vakant     Vælges for ét år 
 
 Ingen kandidater til posterne som kritisk revisor.  
 Bestyrelsen fik mandat til at finde to kritiske revisorer.  
 
Jan Darfeldt erklærede den officielle del af kongressen for afsluttet og takkede for en god 
kongres.  
 
Henrik Jess Jensen takkede Jan Darfeldt for indsatsen som dirigent og deltagerne for en 
god kongres. 
 
 
 
Dato:    Dato:    Dato:  
 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Henrik Jess Jensen  Jan Darfeldt  Julie Kristiansen 
Formand   Dirigent   Referent 
  


