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Sted  Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 
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Referent  Julie Kristiansen 
 

 
Henrik Jess Jensen (HJJ) bød forsamlingen og de virtuelle deltagere velkommen til den 
årlige kongres i Danmarks Cykle Union.  
 
Forsamlingen havde tidligere på dagen æret mindet af afdøde Andreas Byskov Sarbo, 
Søren Rosenlund Christensen, Johan P. Hansen, Ebbe Sloth Hansen. John Struve og Kurt 
Bork Christensen.  
 
HJJ gjorde kort opmærksom på den debat om bestyrelsens virke, der den seneste tid har 
floreret og lagde i den forbindelse op til, at den organisatoriske struktur i forbundet 
evalueres. 
 
HJJ foreslog Morten Bennekou og Lars Moss som stemmetællere på dagen. 
Begge blev enstemmigt valg.    
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Punkt 1 Valg af dirigent 

HJJ præsenterede advokat Jakob Juul Christensen (JJC), Elverdam Advokater, 
som bestyrelsens forslag til dirigent.  
JJC blev enstemmigt valgt ved akklamation og takkede for valget.  
 
JJC beskrev, hvordan hele situationen omkring Covid-19 har gjort, at DCU’s 
kongres er blevet delt i to dele og dermed fungerede anderledes end normalt.  
 
Da der var indskrivning ved ankomsten, blev der ikke foretaget navneopråb.  
 
JJC konstaterede, at repræsentantskabet var fuldtalligt med 35 medlemmer og 
dermed beslutningsdygtig som kongres.  
 
Dernæst sikrede JJC, at kongressen er lovligt indkaldt og varslet.  
Den oprindelige kongres berammet til den 22. marts 2020 blev indvarslet 
rettidigt den 6. marts 2020, dvs. mindst 14 dage før afholdelsen. Det nationale 
forsamlingsforbud betød imidlertid, at den oprindelige kongres blev aflyst.  
Den 27. marts 2020 blev det varslet pr. mail, at kongressen i stedet ville blive 
afholdt i to dele under hensyntagen til Covid-19 situationen. Første del i form af 
en række godkendelser med svarfrist til 6. april 2020. Anden del blev indvarslet 
til afholdelse den 21. juni 2020 med formel indkaldelse pr. mail 4. juni 2020. 
Dermed var også denne indkaldt rettidigt mindst 14 dage før afholdelse.  
 
JJC gennemgik første del af kongressen, hvor seks punkter skulle godkendes 
skriftligt på mail af repræsentantskabet.  
 
Punkter til godkendelse på skrift:  

• Bestyrelsens beretning 
• Udvalgenes beretninger 
• Godkendelse af revideret regnskab 

• Forelæggelse af det kommende års budget til orientering 
• Fastsættelse af licenspris 
• Fastsættelse af formandens honorar 

 
Enkelte havde i tilbagemeldingen bemærket, at kun fem ud af de seks punkter 
reelt set skulle godkendes, da forelæggelsen af det kommende års budget kun 
er til orientering. JJC konstaterede, at det er korrekt bemærket.  
 
Ud af 35 repræsentantskabsmedlemmer meldte 33 tilbage med svar, idet en 
enkelt besvarelse ikke indeholdt svar på fastsættelse af licenspris og 
formandens honorar.  
 
Bestyrelsens beretning og fastsættelse af licenspris blev godkendt af alle på 
nær én af de afgivne besvarelser.  



 

Udvalgenes beretninger, godkendelse af revideret regnskab, forelæggelse af det 
kommende års budget til orientering og fastsættelse af formandens honorar 
blev godkendt af alle de afgivne besvarelser.  
 
JJC gjorde opmærksom på, at et enkelt repræsentantskabsmedlem ved skriftlig 
godkendelse havde bemærket, at kongressen ikke opfyldte formalia i DCU’s 
love.  
JJC oplyste, at det er korrekt, at kongressen ikke er afviklet i 
overensstemmelse med DCU’s love, men oplyste samtidig, at alternativet ville 
være at udskyde kongressen yderligere.  
 
JJC foreslog, at et fuldtalligt repræsentantskab kunne tage beslutning om, at 
kongressen kunne fortsætte. Dermed tages de fremsendte forslag og 
beslutninger til efterretning, ligesom bemærkningerne tages til efterretning. 
Yderligere ville repræsentantskabet gives lejlighed til at komme med yderligere 
bemærkninger, inden dagsordenens punkt 2.  
 
JJC oplyste, at med ovenstående forslag vil kongressens oprindelige punkter 2-
7 blive godkendt, og forsamlingen skulle derefter vedtage, at kongressen kunne 
afvikles, uanset at den er opdelt i to og i første omgang udskudt på grund af 
det nationale forsamlingsforbud.  
 
Et enstemmigt repræsentantskab vedtog kongressens afvikling under de 
foreliggende former og omstændigheder uden indsigelser.  
 
JJC kunne dermed konstatere, at kongressen er lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig med indarbejdelse af bemærkninger til referatet.  
 
JJC åbnede derefter for muligheden for at gøre bemærkning til de skriftligt 
godkendte punkter. JJC tydeliggjorde, at der ikke kunne gøres bemærkninger til 
formaliteten af kongressens afvikling.  

 
Bo Belhage (BB) havde ud fra dagens indlæg fra kandidater og formanden gjort 
sig nogle bemærkninger og havde dermed kommentarer.  
 
BB bemærkede ved kandidaternes præsentationer, og fandt det positivt, at der 
er enighed om at kigge på en omstrukturering af forbundet og 
sammensætningen af det politiske niveau. 
 
BB ytrede, at han finder det nødvendigt at behandle de sager, der opstår og 
samtidig give demokratiet et eftersyn for at sikre, at det også efterleves.  
 
BB anførte forskellige kritikpunkter rettet mod HJJ og manglende information 
til bestyrelsen, herunder om sagen med Jesper Worre og Gran Fondo i 2015 i 
Aalborg samt processen med at skaffe Gran Fondo til Danmark i 2024.  
 



 

BB ytrede sin utilfredshed med udarbejdelsen af referaterne fra 
bestyrelsesmøderne og den lukkethed, der efter BB’s mening er opstået 
gennem årene.  
BB beklagede, at han ikke tidligere at have gjort noget, men pointerede 
samtidig, at der nu er behov for en ændring af, hvordan organisationen styres.  
BB opfordrede forsamlingen til at stemme ud fra egen holdning og ikke 
flokmentalitet.  
 
Jørgen Guldborg (JG) roste bestyrelsesmedlemmerne, men erklærede sig enig 
med Bo Belhage i, at forløbet med sagen om Jesper Worre ikke har været køn.  
 
JG roste kandidaterne for at kigge ind i, hvordan strukturen i organisationen kan 
ændres, så der bliver en større åbenhed i forhold til repræsentantskabet.  
JG roste samtidig Bo Belhage for en afdæmpet præsentation af de forskellige 
sager men pointerede samtidig, at Bo Belhage som bestyrelsesmedlem og JG 
selv som repræsentant burde have gjort noget tidligere.  
 
JG opfordrede afslutningsvis til, at alle i repræsentantskabet og bestyrelsen 
sætter sig ordentligt ind DCU’s love og vedtægter og dermed lever op til deres 
roller, så alle kan være med til at spille hinanden bedre.  
 
Ole Egeblad udtrykte bekymring om mængden af sager, der den seneste tid er 
dukket op og opfordrede derfor til, at man kigger nærmere på de enkelte 
historier.  

 
JJC informerede kort om processen for de skriftlige afstemninger og oplyste, at 
alle kan kræve skriftlig afstemning til de enkelte punkter.  
 

Punkt 2 Bestyrelsens beretning 
 Godkendt på skrift. 
 
Punkt 3 Udvalgenes beretning 
 Godkendt på skrift. 
  
Punkt 4 Godkendelse af revideret regnskab 
 Godkendt på skrift.  
 
Punkt 5 Forelæggelse af det kommende års budget til orientering 

Godkendt på skrift (uanset at godkendelse ikke er et krav, jf. DCU’s love).  
 
Punkt 6 Fastsættelse af licenspris 
 Godkendt på skrift.  
 
Punkt 7 Fastsættelse af formandens honorar 
 Godkendt på skrift.  



 

I forbindelse med den skriftlige godkendelse af punkterne ovenfor er der 
kommet en række bemærkninger fra repræsentantskabet. Disse føres efter 
dirigentens afgørelse til referat: 
 
--- 
 
Bemærkninger til de skriftlige godkendelser – kongressens del I 
1. Jens Ranneries ønskede uddybet, hvilke tiltag der er sat i værk for at øge 
sikkerheden ved cykelløb.  
 
HJJ informerede om DCU’s indtrædelse i Vejregelgruppen Trafikafvikling, 
stigningen i antallet af kurser for trafikofficials og dermed et øget antal 
tilgængelige trafikofficials. HJJ oplyste, at der er kommet styr på forsikrings- og 
skatteregler for trafikofficials og racemarshals og dialog med Færdselsstyrelsen 
vedrørende bedre forhold for racemarshals.  
HJJ kunne yderligere fortælle om dialog med Transportministeren og 
formanden for Færdelssikkerhedskommissionen. Og at distrikterne har indledt 
samarbejde med godkendt skiltning og planer.  
Afslutningsvis informerede HJJ om, at bestyrelsen har afsat kr. 100.000 i 
budgettet til en sikkerhedskoordinator.  
 
2. Ole Egeblad ønskede ikke at stemme for bestyrelses beretning, da han 
mente, at det var et skønmaleri samt et manglende fokus på kritikken af 
strukturen fra Distrikt Sjælland.  
 
HJJ pointerede, at beretningen omhandler kalenderåret 2019, som både 
indeholdt en fortsat fremgang i økonomien samt sportslige flotte resultater 
toppet med Mads Pedersens VM-titel i Yorkshire.  
HJJ ville dog gerne, på bestyrelsens vegne, i forhold til starten af 2020 
anerkende den proces og det oplæg, der allerede har været til drøftelse i 
Distrikt Sjælland. HJJ pointerede, at det fortjener ros, at distriktet tager fat på 
diskussionen og kigger på fremtidens organisering og opgavefordeling.  
HJJ bemærkede, at tiden er moden til et større rytter- og klubfokus med en 
fælles tidstagning for hele landet på tværs af discipliner.  
 
3. Lars Kaspersen spurgte til et revideret budget.  
 
Martin Elleberg Petersen (MEP) havde under sit oplæg tidligere på dagen fuldt 
op på Lars Kaspersens bemærkning vedrørende budget 2020.  
MEP oplyste, at det grundet Covid-19 endnu ikke er muligt at give et klart 
estimat for budget 2020.  
MEP informerede, at der stadig en del uafklarede faktorer, som har betydning 
herfor. Blandt andet DIF og Team Danmarks muligheder for at hjælpe samt 
sæsonens opstart, hvor der både bliver udgifter til særligt eliteaktiviteter, samt 
mulighed for indtjening i form af licens og løbstilmelding.  



 

MEP oplyste, at det derfor først vil være muligt at lave et mere præcist estimat 
i efteråret 2020.  
MEP kunne ligeledes oplyse, at der i den sammenhæng bliver arbejdet for, at 
årets resultat går i 0 – dog afhængigt af de ovennævnte faktorer. 
  
4. Charlotte Kristensen havde forslag om klippekortsordning for deltagelse ved 
DM i MTB XCO og XCM i ikke-UCI-klasser.  
 
HJJ oplyste, at det i bestyrelsen er besluttet ikke at ændre ved licenskravet til 
DM.  
 
5. Henrik Dann Andersen godkendte ikke punkt 6, fastsættelse af licenspris, og 
havde bemærkning til, at kongressen ikke blev afholdt korrekt i henhold til 
vedtægterne.  
 
JJC behandlede bemærkningen under punkt 1, valg af dirigent.  
 
6. Jens Panum Have bemærkede til Børne- og Ungdomsudvalgets beretning, at 
udvalgets indstilling om gratis licens til børn bør konsekvensberegnes og 
diskuteres i bestyrelsen snarest muligt.  
Jens Panum Have bemærkede i øvrigt, at forslag om nedlæggelse af 
Masterudvalget ikke fremgår i kongresbogen og spurgte til, om der skal en 
lovændring til at nedlægge udvalget.  
 
JJC behandlede bemærkningen om Masterudvalget under punkt 2, indkomne 
forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter. 
 
--- 

 
Punkt 2 Indkomne forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter  

JJC oplyste, at de to forslag vedrørende e-cykling behandles under samme 
punkt, da det ikke giver mening at vedtage det ene uden det andet.  
 
JJC gjorde opmærksom på, at der i tidligere udsendt retteeksemplar af lovene 
var korrekturmæssige ændringer, som ikke vil blive behandlet på kongressen, 
således at kun lovforslagene, som de fremgår af indkaldelsen og som behandlet 
på kongressen kan vedtages.  
 
JJC gjorde samtidig opmærksom på, at der ved lovændringerne vil være enkelte 
konsekvensrettelser i form af nummerering.  
 
Martin Elleberg Petersen (MEP) motiverede indkomne forslag til DCU’s love.  

 
  
 
 



 

FORSLAG 1: Ændring af DCU’s loves §4 
 

§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. 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. 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. 
 

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. Eliteklub 

4. Regler gældende for basisklubber 
a. Medlemmer af basisklubber kan kun tegne 

motionslicens. 
b. Medlemmer af basisklubber kan ikke deltage 

ved danske mesterskaber eller udtages til 
landshold og internationale mesterskaber. 

c. Medlemmer af basisklubber kan ikke tegne 
lederlicens eller kommissærlicens. 

d. En basisklub kan ikke være moderklub for 
teams. 

e. Basisklubber kan navngives med kommercielle 
navne. 

5. Regler gældende for eliteklubber 
a. Medlemmer af eliteklubber kan tegne 
konkurrencelicens og motionslicens. 

b. Medlemmer af eliteklubber kan deltage ved 
danske mesterskaber og udtages til landshold 
og internationale mesterskaber. 

c. Medlemmer af eliteklubber kan tegne 
lederlicens og kommissærlicens. 

d. En eliteklub kan være moderklub for teams. 
e. Eliteklubber skal afholde minimum et årligt 
licensløb for alle klasser i den disciplin, 
eliteklubben har som hoveddisciplin. 

f. De respektive distrikter fastsætter selv 
sanktioner overfor klubber, der ikke opfylder 
løbsforpligtelsen jf. 5.e. 

g. Navngivningen af en eliteklub må ikke 
indeholde ordet ‘Team’ eller have kommercielle 
navne. 



 

6. Kontingent for medlemsklubber fastsættes af de 
respektive distrikter. Ved medlemskab forudsættes, 
at klubben afregner for det respektive distrikts 
gældende kontingent for klubtypen. 
7. Ved medlemskab af Danmarks Cykle Union 
forpligter klubben sig til at indberette medlemstal til 
Centralt ForeningsRegister (CFR). 
8. Klubben meddeler senest 15/9 deres distrikt, 
hvilken klubtype og hoveddisciplin klubben ønsker 
for næste sæson. Klubtypen og hoveddisciplinen 
godkendes af distriktet. Har klubben ikke senest 
15/9 meddelt distriktet, hvilken klubtype og 
hoveddisciplin klubben ønsker indplacering i, 
fortsætter klubben i samme klubtype og 
hoveddisciplin som indeværende år under 
forudsætning af distriktets godkendelse. 

 
Henrik Wenzell Jensen stillede spørgsmål til, hvorfor det ikke er muligt i 
basisklubber at tegne leder- og kommissærlicens.  
 
Martin Eckhof stillede spørgsmål til, at navngivning af eliteklubber ikke må 
indeholde ordet ’Team’ samt hvorfor distrikterne skal godkende 
hoveddisciplinen.  
 
Carsten Hansen klargjorde, at distrikterne vælger hoveddisciplin for klubben ud 
fra, hvor mange licenser den enkelte klub har på den enkelte disciplin.   

 
Martin Eckhof ønskede præciseret, om man med ni MTB-licenser og 10 
landevejslicenser så bliver tvunget til at afholde landevejsløb.  
 
Carsten Hansen gjorde opmærksom på, at det er hovedparten af licenser, der 
bestemmer hoveddisciplinen, men oplyste, at distrikterne helt sikkert er til at 
tale med, hvis man ligger på grænsen mellem to discipliner.  
 
Willy Frederiksen gjorde opmærksom på, at klubberne melder ind med 
hoveddisciplin, hvorefter distrikterne har mulighed for at tjekke, om det også 
stemmer overens med antallet af licenser.  
 
Willy Frederiksen kommenterede på, at basisklubberne generelt ikke har 
mulighed for at tegne licenser og var derfor ikke klar over, hvorfor leder- og 
kommissærlicenser var skrevet ind i forslaget.  
 
HJJ ridsede kort op, at der tidligere har været tredeling af klubforhold med en 
basis-, sports- eller eliteklub, hvor basis er et andet ord for motion og dermed 
ingen mulighed for licenstegning. Licenstegning var i stedet muligt for 
klubberne med elitært arbejde i sports- og eliteklubberne.  



 

 
Lotte Schmidt præsenterede ændringsforslag på vegne af distriktet, hvorefter 
basisklubber ikke kan tegne lederlicenser, men kan tegne kommissærlicenser.  
 
Lotte Schmidt oplyste samtidig, at der arbejdes på, at kommissærlicenser ligger 
i distriktet, da kommissærarbejdet udføres for distriktet.  
 
JJC præciserede, at §4 stk. 4c således i stedet vil lyde som følger:  
”Medlemmer af basisklubber kan ikke tegne lederlicens.” 
 
Carsten Hansen foreslog, at der ikke laves en ændring, hvis 
kommissærlicenserne alligevel placeres i distrikterne.  
 
Lotte Schmidt pointerede, at forslaget skal gælde for 2020, da der ellers vil 
være kommissærer, der ikke kan virke i deres funktion. 
 
JJC bad distrikterne og bestyrelsen om at bekræfte, at det oprindelige forslag 
frafaldes med det reviderede ændringsforslag. Dette blev bekræftet. 
 
Repræsentantskabet anmodede om skriftlig afstemning.  
 
Antal stemmer for ændringsforslag: 33 
Antal stemmer imod ændringsforslag: 1 
Antal blanke stemmer: 1 
 
Det reviderede ændringsforslag blev vedtaget.  

  
FORSLAG 2 og 4: Ændring af DCU’s loves §6, stk. 4, §8, stk. 10 og ny §30 
 
§6 DCU’s organisatoriske struktur – stk. 4 

Nuværende Forslag til ændring 

4. I nedenstående udvalg vælger 
repræsentantskabet formanden for 
udvalgene, hvorefter udvalgene suppleres 
efter bestemmelserne i §8. Udvalgene 
arbejder under ansvar over for bestyrelsen.  

a. Landevejsudvalg 
b. Baneudvalg 
c. Pige- og Kvindeudvalg 
d. Børne- og Ungdomsudvalg 
e. MTB-udvalg 
f. Cyklecross-udvalg 
g. Masterudvalg 
h. Breddeudvalg 
i. Spor- og Naturudvalg 

4. I nedenstående udvalg vælger 
repræsentantskabet formanden for udvalgene, 
hvorefter udvalgene suppleres efter 
bestemmelserne i §8. Udvalgene arbejder under 
ansvar over for bestyrelsen.  

a. Landevejsudvalg 
b. Baneudvalg 
c. Pige- og Kvindeudvalg 
d. Børne- og Ungdomsudvalg 
e. MTB-udvalg 
f. Cyklecross-udvalg 
g. Masterudvalg 
h. Breddeudvalg 
i. Spor- og Naturudvalg 



 

j. Kommissærudvalg 
k. BMX-udvalg 
l. Trial-udvalg 

j. Kommissærudvalg 
k. BMX-udvalg 
l. Trial-udvalg 
m. Udvalg for e-cykling 

 
  

§8 Kongressen – stk. 10 
Nuværende Forslag til ændring 

10. Valg til udvalg  
a. Ordensudvalg 
b. Landevejsudvalg 
c. Baneudvalg 
d. Pige- og Kvindeudvalg 
e. Børne- og Ungdomsudvalg 
f. MTB-udvalg 
g. Cyklecrossudvalg 
h. Masterudvalg 
i. Breddeudvalg 
j. Spor- og Naturudvalg 
k. Kommissærudvalg 
l. BMX-udvalg 
m. Trial-udvalg 
 
 
 
NB! Underpunkter litra a-m ikke medtaget 

10. Valg til udvalg  
a. Ordensudvalg 
b. Landevejsudvalg 
c. Baneudvalg 
d. Pige- og Kvindeudvalg 
e. Børne- og Ungdomsudvalg 
f. MTB-udvalg 
g. Cyklecrossudvalg 
h. Masterudvalg 
i. Breddeudvalg 
j. Spor- og Naturudvalg  
k. Kommissærudvalg 
l. BMX-udvalg 
m. Trial-udvalg 
n. Udvalg for e-cykling 
i. Formand vælges for to år på lige årstal. 
ii. Hvert distrikt udpeger ét medlem. 

 
  
 

§30 Udvalg for e-cykling (nyt punkt) 
Nuværende Forslag til nyt punkt 

 1. Udvalget består af 3-6 personer. Formanden 
vælges på DCU’s kongres for to år. Hvert distrikt 
udpeger ét medlem. Bestyrelsen kan udpege op 
til tre medlemmer af udvalget efter høring i 
distrikterne. De bestyrelsesudpegede 
medlemmer kan udpeges for en periode på op 
til tre år.  
2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver:  

a. koordinere de sportslige aktiviteter for e-
cykling 

b. Udvikling af nye initiativer for e-cykling 
samt udvikle aktiviteter for e-cykling i 
samarbejde med distriktsbestyrelserne såvel 
for at fastholde som for at skabe ny tilgang 



 

c. at tilskynde til og hjælpe nye klubber ind i 
Danmarks Cykle Union. 

3. Dette foregår inden for de budgetmæssige 
rammer, og under ansvar over for bestyrelsen. 
4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden 
inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. 

 
 
 Forslagene blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.  
  

FORSLAG 3: Ændring af DCU’s loves §§17, 18, 22, 23, 27, 28 (er ved en fejl anført 
som §22 i indkaldelsen) 

 
 §17 Landevejsudvalg – stk. 2.b 
Nuværende Forslag til ændring 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
b. varetage planlægningen af 
landevejsaktiviteterne, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne.  

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
b. varetage planlægningen af 
landevejsaktiviteterne, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne. Distrikterne godkender terminerne. 

 
 §18 Baneudvalg – stk. 2.b 
Nuværende Forslag til ændring 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
b. varetage planlægningen af 
baneaktiviteterne, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne.  

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
b. varetage planlægningen af baneaktiviteterne, 
herunder terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne. Distrikterne godkender terminerne. 

 
 §22 MTB-udvalg – stk. 2.a  
Nuværende Forslag til ændring 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
a. koordinere de sportslige aktiviteter 
indenfor MTB-sporten, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne.  

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
a. koordinere de sportslige aktiviteter indenfor 
MTB-sporten, herunder terminsplanlægning i 
samarbejde med distrikterne. Distrikterne 
godkender terminerne. 

 
 §23 Cyklecrossudvalg – stk. 2.a 
Nuværende Forslag til ændring 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 



 

a. koordinere de sportslige aktiviteter inden 
for cross-sporten, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne.  

a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for 
cross-sporten, herunder terminsplanlægning i 
samarbejde med distrikterne. Distrikterne 
godkender terminerne. 

 
 §27 BMX-udvalg – stk. 2.a 
Nuværende Forslag til ændring 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
a. koordinere de sportslige aktiviteter 
indenfor BMX-sporten, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne.  

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
a. koordinere de sportslige aktiviteter indenfor 
BMX-sporten, herunder terminsplanlægning i 
samarbejde med distrikterne. Distrikterne 
godkender terminerne. 

 
 §28 Trialudvalg – stk. 2.a 
Nuværende Forslag til ændring 

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden 
for trial-sporten, herunder 
terminsplanlægning i samarbejde med 
distrikterne.  

2. Udvalget har følgende overordnede 
arbejdsopgaver: 
a. koordinere de sportslige aktiviteter inden for 
trial-sporten, herunder terminsplanlægning i 
samarbejde med distrikterne. Distrikterne 
godkender terminerne. 

 
Repræsentantskabet anmodede om skriftlig afstemning.  
 
Antal stemmer for: 34 
Antal stemmer imod: 1 
 
Forslagene blev vedtaget. 
 
FORSLAG 5: Ændring af Standardvedtægter for DCU’s distrikter §1 og §2 samt 
sletning af §4 
 
Standardvedtægter for DCU’s distrikter 

 §1 Distrikternes organisatoriske struktur 
Nuværende Forslag til ændring 

1. Årsmødet er distriktets øverste valgte 
myndighed, hvor der bl.a. godkendes 
beretning og regnskab samt foretages valg 
eller indstilling til de respektive DCU- og 
distriktsorganer. 
2. Distriktsbestyrelsen består af syv 
personer; formand, næstformand og 
kasserer samt formanden for henholdsvis 

1. Årsmødet er distriktets øverste valgte 
myndighed, hvor der bl.a. godkendes beretning 
og regnskab samt foretages valg eller indstilling 
til de respektive DCU- og distriktsorganer. 
2. Distriktsbestyrelsen består af syv personer; 
formand, næstformand og kasserer samt 4 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. formanden for 



 

konkurrence- og breddeudvalgene og to 
øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
3. Distriktsbestyrelsen varetager den daglige 
administrative ledelse af distriktet og er 
dømmende myndighed i henhold til DCU’s 
løbsreglementer. 
4. I nedenstående udvalg vælges formand af 
årsmødet:  
a. Konkurrenceudvalg 
b. Breddeudvalg 
5. I nedenstående udvalg vælges formand 
og to medlemmer af årsmødet, hvorefter 
der er mulighed for yderligere supplering. 
Udvalgene arbejder under direkte ansvar 
over for distriktsbestyrelsen: 
a. Børne- og Ungdomsudvalg 
b. Kommissærudvalg 

henholdsvis konkurrence- og breddeudvalgene 
og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
3. Distriktsbestyrelsen varetager den daglige 
administrative ledelse af distriktet og er 
dømmende myndighed i henhold til DCU’s 
løbsreglementer. 
4. I nedenstående udvalg vælges formand af 
årsmødet:  
a. Konkurrenceudvalg 
b. Breddeudvalg 
5. I nedenstående udvalg vælges formand og to 
medlemmer af årsmødet, hvorefter der er 
mulighed for yderligere supplering. Udvalgene 
arbejder under direkte ansvar over for 
distriktsbestyrelsen: 
a. Børne- og Ungdomsudvalg 
b. Kommissærudvalg 

 
 
 §2 Årsmødet – stk. 7.g   
Nuværende Forslag til ændring 

g. Valg af distriktsbestyrelsen:  
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 
iii. Suppleanter til distriktsbestyrelsen 
- To suppleanter vælges 

g. Valg af distriktsbestyrelsen:  
i. På ulige årstal vælges for to år 
- Formand 
- To bestyrelsesmedlemmer 
ii. På lige årstal vælges for to år 
- Næstformand 
- Kasserer 
- To bestyrelsesmedlemmer 
- Formand for Konkurrenceudvalg 
- Formand for Breddeudvalg 
iii. Suppleanter til distriktsbestyrelsen 
- To suppleanter vælges. 

 
 §4 Konkurrenceudvalg (SKU) 
Nuværende Forslag til ændring 

1. SKU varetager, på distriktsplan, den 
sportslige aktivitet inden for alle 
cykelrelaterede discipliner. Dette foregår, 
under ansvar over for distriktsbestyrelsen, 
inden for de besluttede budgetmæssige 
rammer. 
2. SKU fastsætter selv sin forretningsorden. 

1. SKU varetager, på distriktsplan, den sportslige 
aktivitet inden for alle cykelrelaterede 
discipliner. Dette foregår, under ansvar over for 
distriktsbestyrelsen, inden for de besluttede 
budgetmæssige rammer. 
2. SKU fastsætter selv sin forretningsorden. 
3. SKU har mulighed for at supplere sig selv 
med op til yderligere 2-4 personer, disse skal 
dog godkendes af distriktsbestyrelsen. 



 

3. SKU har mulighed for at supplere sig selv 
med op til yderligere 2-4 personer, disse 
skal dog godkendes af distriktsbestyrelsen. 
4. Der påhviler SKU følgende opgaver:  
a. at varetage behandling og indstilling af 
regelændringer til DCU’s bestyrelse. 
b. ajourføring af den til hver tid gældende 
funktionsbeskrivelse for SKU  
c. at koordinere og ved fælles indsats skabe 
de bedst mulig forudsætninger for at dyrke 
konkurrencecykling. 

4. Der påhviler SKU følgende opgaver:  
a. at varetage behandling og indstilling af 
regelændringer til DCU’s bestyrelse. 
b. ajourføring af den til hver tid gældende 
funktionsbeskrivelse for SKU  
c. at koordinere og ved fælles indsats skabe de 
bedst mulig forudsætninger for at dyrke 
konkurrencecykling. 
 

 
Forslagene blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.  

 
 
 Forslag af principiel karakter 

 
JJC gjorde opmærksom på, at forslaget, der kun er indeholdt i den seneste 
indkaldelse til kongressen, ikke bringes til afstemning, men at bestyrelsen af 
principielle årsager ønsker repræsentantskabets tilkendegivelse herom.  
 
MEP oplyste, at bestyrelsen ikke ønsker reducering af licensprisen efter 1. 
august 2020 grundet Covid-19.  
 
Joachim Parbo kom med forslag om at fjerne krav om licens i begynderklassen 
og indføre forhøjet startgebyr i en periode i stedet.  
 
Carsten Hansen erklærede sig enig med Joachim Parbo, men gjorde 
opmærksom på, at startgebyret betales ind til distrikterne og licensen til DCU, 
og forslaget dermed ikke vil være en økonomisk fordel for DCU.  
 
Repræsentantskabet tog bestyrelsens forslag til efterretning. 
 
JJC gjorde afslutningsvis opmærksom på, at masterudvalget fortsat eksisterer, 
da der ikke er indsendt lovforslag om at nedlægge udvalget, og dermed vil 
masterudvalget være at finde under punktet Valg til udvalg.  

  



 

 
Punkt 3 Valg af bestyrelse 

Dirigenten oplyste, at der er tre valghandlinger, eftersom det er et lige årstal: 
 

1. Direkte valg til posten som Næstformand 
2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 
3. Valg af suppleanter 

 
Under valg til bestyrelsen blev nedenstående bestyrelsesmedlemmer valgt.  

  
 Valg af næstformand 
 Følgende kandidater var på valg:  
 

Næstformand, Lars Kaspersen  Genopstiller for to år 
 Palle Larsen   Opstiller for to år 
  
 Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende udfald:  
 Antal stemmer til Lars Kaspersen: 12 
 Antal stemmer til Palle Larsen: 22 
 Antal blanke stemmer: 1 
  
 Palle Larsen blev således valgt som næstformand for to år. 
  
 Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år 

Da Palle Larsen blev valgt som næstformand, bortfaldt hans kandidatur som 
ordinært bestyrelsesmedlem. 

  
Tidligere på dagen meldte Joachim Parbo sit kandidatur som 
bestyrelsesmedlem til bestyrelsen.  
 
Willy Frederiksen indstillede på vegne af Distrikt Jylland/Fyn Hanne Blume som 
kandidat til bestyrelsesmedlem. Hanne Blume oplyste at være indstillet på at 
modtage valg.  
 

 Medlem, Jens Panum Have  Genopstiller for to år 
 Medlem, Joachim Parbo  Opstiller for to år 
 Medlem, Hanne Blume  Opstiller for to år 
 

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende udfald: 
 Antal stemmer til Jens Panum Have: 21 
 Antal stemmer til Joachim Parbo: 12 
 Antal stemmer til Hanne Blume: 27 
 
 Jens Panum Have og Hanne Blume blev således valgt for to år. 
 
 



 

 Valg af bestyrelsessuppleanter 
Da Hanne Blume blev valgt som bestyrelsesmedlem, bortfaldt hendes 
kandidatur som bestyrelsessuppleant.  
 
Op til kongressen havde Ulrich Gorm Albrechtsen og Pelle Clemmensen meldt 
deres kandidatur som suppleant til bestyrelsen.  
 

 Suppleant, Joachim Parbo  Genopstiller for ét år 
 Suppleant, Ulrich Gorm Albrechtsen Opstiller for ét år 
 Suppleant, Pelle Clemmensen  Opstiller for ét år 
 

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende udfald, idet dirigenten 
forinden oplyste, at kandidaten med flest stemmer ville blive 1. suppleant, 
mens kandidaten med næst flest stemmer ville blive 2. suppleant: 

 
 Antal stemmer til Joachim Parbo: 14 
 Antal stemmer til Ulrich Gorm Albrechtsen: 28 
 Antal stemmer til Pelle Clemmensen: 21 
 

Som 1. suppleant blev således Ulrich Gorm Albrechtsen valgt, mens Pelle 
Clemmensen blev valgt som 2. suppleant. Begge blev valgt for ét år. 

 
Punkt 4 Valg til udvalg 

Dirigenten oplyste, at valg til udvalg efter DCU’s love forudsætter, at kun 
medlemmer af DCU-tilsluttede klubber kan vælges. Distrikterne har indstillet 
kandidaterne, men dirigenten bad kongressen gøre indsigelse, hvis de opstillede 
kandidater ikke måtte opfylde valgbarheden. Der var ingen indsigelser fra 
forsamlingen.  

 
Under valg til udvalg blev nedenstående udvalgsmedlemmer valgt.  

 
 Ordensudvalg 
 Medlem, Mark Paul Stahlbaum Larsen blev genvalgt for to år ved akklamation 
 
 Landevejsudvalg 
 Formand, Lotte Schmidt blev genvalgt for to år ved akklamation  
 
 Børne- og Ungdomsudvalg 
 Formand, Klaus Falk Paarup blev genvalgt for to år ved akklamation 
  
 MTB-udvalg 
 Ny formand, Michael Lajer blev nyvalgt for to år ved akklamation 
 
 Cyklecrossudvalg 
 Ny formand, Anders Gudnitz blev nyvalgt for to år ved akklamation  
 



 

Masterudvalg 
Ny formand, Karen Hviid Christensen blev nyvalgt for to år ved akklamation 

 
Breddeudvalg 

 Formand, Keld Schousbøll blev genvalgt for to år ved akklamation 
  
 Spor- og naturudvalg 

Ingen kandidat var opstillet. Bestyrelsen gives bemyndigelse af 
repræsentantskabet til at udpege en egnet kandidat.  

 
 Kommissærudvalg 

Formand Henning Knudsen genopstillede uden modkandidat. Der var krav om 
skriftlig afstemning fra repræsentantskabet. 

 
Antal stemmer for Henning Knudsen som formand: 21 
Antal stemmer mod Henning Knudsen som formand: 14 

  
Formand, Henning Knudsen blev således genvalgt for to år. 
 

 Trial-udvalg 
 Ny formand, Jonas Boritz Kristiansen blev nyvalgt for to år ved akklamation 
 
 Udvalg for e-cykling (Nyt udvalg) 
 Ny formand, Morten Bundgaard Pedersen blev nyvalgt for to år ved akklamation 
 
Punkt 5 Udvalg valgt uden for kongressen 

Martin Elleberg Petersen informerede om medlemmerne af nedenstående 
udvalg.  

  
 Eliteudvalg 
 Henrik Jess Jensen, Morten Bennekou og Martin Elleberg Petersen. 
 
 Kontraktudvalg 
 Hanne Blume og vakant.  
 
 Teknisk Kommission 
 Formand og landevejskyndig: Søren de Place Knudsen 
 Banekyndig: Kim Skivild 
 BMX-kyndig: Preben Harmsen 
 Terrænsportskyndig: Bent Meyer 
 
Punkt 6 Valg af revision 
 Bestyrelsen foreslog Ernst & Young P/S.  
 Ernst & Young P/S blev enstemmigt valgt ved akklamation.  
 
 



 

 Valg af kritisk revisor 
 Posten er ikke besat de seneste to års kongresser. 
 

Palle Rosendahl meldte sit kandidatur til posten som kritisk revisor. Palle 
Rosendahl blev valgt som kritisk revisor for to år ved akklamation. 

 
Jørgen Guldborg stillede sig desuden til rådighed for den resteredende periode 
for den ledige post, dvs. på valg igen i 2021. Kongressen og bestyrelsen 
bekræftede, at Jørgen Guldborg kunne besætte posten som kritisk revisor for ét 
år. 

 
Herefter var kongressens dagsorden udtømt. 

 
HJJ delte blomster ud til JJC, Lars Kaspersen og Joachim Parbo og takkede for deres 
indsats som hhv. dirigent, næstformand og suppleant til bestyrelsen.  
 
HJJ oplyste, at bestyrelsen som det næste vil arbejde videre med bestyrelsens code of 
conduct og forretningsorden.  
 
HJJ sluttede af med at takke forsamlingen og administrationen og lagde op til den 
efterfølgende spørgerunde, der blev planlagt på dagen (separat referat foreligger).  
 
JJC erklærede den officielle del af kongressen for afsluttet og takkede for en god kongres.  
 
 
 
Dato:    Dato:    Dato:  
 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Henrik Jess Jensen  Jakob Juul Christensen Julie Kristiansen 
Formand   Dirigent   Referent 
  


