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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
Punkt 2 Nyt fra formanden  

PostNord Danmark Rundt blev en kæmpe, stor folkefest med hyldest af det 
flotteste felt – måske nogensinde i løbets 30-årige historie. Hyldest af vores 
OL-medaljetagere. Stor synlighed og pressedækning. Fantastisk produktion af 
DR – ikke set bedre før i DK. Flot besøg af Statsministeren samt flere gange af 
Transportministeren (også Postens minister) samt mange betydende gæster og 
potentielle nye sponsorer.  

 
Bestyrelsen drøftede kort PNDKR, der overordnet har givet positive 
tilbagemeldinger. HJJ oplyste, at Frank Hyldgaard vil deltage på næste 
bestyrelsesmøde, hvor der kan gås mere i dybden med evaluering af løbet.  

  
Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen gik bordet rundt og oplyste kort om aktiviteter med udvalg og 
deltagelse ved mesterskaber, hvortil PC supplerede med betragtninger fra et 
flot og velarrangeret B&U DM. HJJ orienterede ligeledes om deltagelse ved 
Shimano-Liga i Rold Skov samt UCI-landevejsløbene i Nordjylland, GP 
Himmerland i Aars samt Rent Liv løbet i Skive. Løbene har højt niveau og 
arrangørerne skaber nogle flotte løb, som er vigtige for udviklingen af vores 
ryttere. 
  
Bestyrelsen diskuterede kort samarbejdet mellem DCU og arrangørerne ved 
større events som danske mesterskaber, UCI-løb osv. Der var enighed om et 
behov for mere markedsføring af de større løb samt almindelige A-løb, hvilket 
UG kommer med et oplæg til, som efterfølgende kan diskuteres i bestyrelsen.  
 
Der blev desuden samlet op på drøftelserne om deltagelse ved EM i 
landevejscykling.   

 
Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb  

MEP orienterede om status på arbejdet med sikkerhed, hvor udarbejdelse af en 
manual er i gang, og målet for udgivelse af manualen er primo 2022 forud for 
start af landevejssæsonen.  
 
Næste møde i arbejdsgruppen er den 6. oktober, hvor første udkast gennemgås 
og diskuteres med fokus på målgrupperne.  
 
Bestyrelsen diskuterede hertil vigtigheden af, at de forskellige løb kategoriseres, 
og at der opsættes kriterier for sikkerhed til de enkelte kategoriseringer. 
Herunder også krav til chauffører, officials samt andre involverede til cykelløb. 
 
 

 



 

Punkt 5 Nyt fra administrationen  
MEP præsenterede den kommende personalehåndbog, der vises til de ansatte 
ved personalemøde i oktober. MEP gav bestyrelsen mulighed for at komme med 
input til håndbogen. 
 
MEP orienterede desuden kort om BørneTour, der har sidste arrangement i 
september. I alt har ca. 1400 børn deltaget, og arbejdet med at få dem ud i 
klubberne er allerede startet op af DCU’s konsulenter. I forhold til næste år er 
der fokus på målgruppen for BørneTour i forhold til rekruttering af B&U-ryttere 
til klubberne. 

 
Slutteligt informerede MEP om endelig bevilling fra DIF på fem strategispor over 
en fireårig periode. MEP bemærkede her bevaringen af børnerekruttering, hvortil 
støtten på knap 600.000 om året forsætter.  
 
Kommunikation 
UG orienterede om udsendelse af nyhedsbrev, der fortsat sker hver 14. dag og 
rækker ud til ca. 21.000 modtagere.  
Over den seneste periode har særligt OL og PNDKR været i fokus og herunder, 
hvad der sker bagom i kulissen. UG oplyste om god respons fra pressen under 
PNDKR samt god dialog med pressen generelt, hvor DCU ligger højt på listen.   
 
Bestyrelsen roste UG’s arbejde og finder retningen for DCU’s kommunikation 
positiv.   
 
Sportslige sektor 
MB orienterede om opsigelse fra Niklas Laustsen, talenttræner i BMX, der 
stopper med udgangen af september.  
 
En proces med en ny OL-cyklus starter nu, hvortil MB arbejder med et ambitiøst 
og økonomisk oplæg til Team Danmark. Et kommende styregruppemøde er i 
kalenderen, hvor fremtiden og vejen mod OL i 2024 drøftes.  
 
MB orienterede ligeledes om den kommende evaluering af OL i Tokyo, hvor der 
både internt og eksternt er områder, der skal kigges selvkritisk og konstruktivt 
på.  
 
Endeligt løftede MB og LM sløret for indledende arbejde med at finde en partner 
til banedisciplinen.  
 
Kommercielt og event 
LM satte fokus på evaluering af PNDKR, hvortil LM informerede om udfordringer 
undervejs i afviklingen, som bør drøftes i fremtiden. LM oplyste desuden, at 
Frank Hyldgaard gennemgår regnskabet på næste bestyrelsesmøde, og MEP 
supplerede hertil med oplysninger om udgifter til dette års løb, der skal ses 
som en investering til fremtidige løb. 



 

 
LM informerede desuden om genoptagelse af Battle of the North, hvor der igen 
er møde i kalenderen.  

 
Slutteligt orienterede LM om potentielle nye aftaler, samt forhandlinger med 
nuværende sponsorer.  
 
Til punktet diskuterede bestyrelsen endeligt faktorerne ved Tour de Storebælt 
og den store succes ved billetsalget, samt hvordan denne succes kan overføres 
til andre arrangementer under DCU. 

 
Punkt 6 Overordnet strategi for DCU 

MEP fulgte kort op på oplægget fra sidste bestyrelsesmøde og bad bestyrelsen 
fordele sig i grupper og drøfte DCU’s vision, mission og eksistensgrundlag. 
 
Bestyrelsen samlede op for de enkelte grupper. MEP noterede sig gruppernes 
pointer og samler sammen til beslutning på næste bestyrelsesmøde.  

 
Punkt 7 Økonomi; Opfølgning ½ års regnskab 

MEP orienterede kort om indtægter og herunder tegnede licenser, hvor det 
ligger på 400.000 kr. mere end budgetteret.  

  
 MEP havde desuden korte bemærkninger til udgifterne, herunder særlige 
investeringer til PNDKR, som kan påvirke regnskabet.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

  
Punkt 8 Indkommende sager 
 Ingen indkommende sager.  
 
Punkt 9 Godkendelse af rekordforsøg      

Det indsendte rekordforsøg blev godkendt og fremgår af hjemmesiden.  
 

Punkt 10   Kongres 9. oktober 
Tilmelding til kongressen bliver åbnet, når programmet er klar, og indkaldelse 
sendes ud i henhold til lovene. 
Udover dagsordenen vil forskellige oplæg blive programsat for at orientere om, 
hvad der sker i organisationen.  
 
Ref.: I skrivende stund er både tilmelding åbnet og officiel indkaldelse udsendt 
med kongresbogen til alle mødeberettigede.  

 
Punkt 11    Status på de to strategigrupper 

PC orienterede fra sidste møde i arbejdsgruppen om strategispor 2; udvikling af 
det administrative og politiske niveau. Temaet med licens, som gruppen har 



 

valgt at arbejde med, overgår til ’Fremtidens cykelløb’ med to medlemmer. PC 
og PL laver oplæg på kongressen.  
 
JPH oplyste om møde ift. ’Fremtidens cykelløb’, hvor fremgangsmåden for 
arbejdet blev drøftet. JPH er foregangsmand og nedsætter en gruppe, hvor 
deltagere fra begge arbejdsgrupper indgår og kan starte arbejdet. JPH, JK og PL 
har ligeledes lavet en opgaveformulering, som på nuværende tidspunkt er til 
gennemgang hos distrikterne. 
JPH deler arbejdspapir med bestyrelsen, når det er klar.   
 
 

Punkt 12   Fælles bestyrelsesmøde med de to distrikter 
Bestyrelsen drøftede muligheden for et fælles møde ifm. næste 
bestyrelsesmøde den 14. november. Der var enighed om at få input fra 
distriktsbestyrelserne til dagsorden indenfor mødets rammer samt tilbyde 
distrikterne mulighed for at holde distriktsmøde mellem de to 
distriktsbestyrelser efterfølgende.  
 
Bestyrelsen drøftede samtidig rammerne for udvalgsseminaret den 13. 
november samt emner, der kan tages op på mødet. Herunder organiseringen af 
udvalgene og et genbesøg af udvalgshåndbogen.  
 

Punkt 13   Deltagelse ved internationale mesterskaber 
MEP indstillede til fremtidig proces for deltagelse i internationale mesterskaber 
samt oplysningen til bestyrelsen om, hvordan det sker, hvad det koster osv.  
MEP foreslog, at MB (elitechefen) præsenterer det kommende års deltagelse 
inkl. udgifter på budgetmødet i november/december.  
 
Bestyrelsen vedtog, at der som udgangspunkt deltages i EM og VM i OL-
discipliner for eliten, hvor Danmark er kompetetive. Hvis der er vilkår, der gør, at 
man ikke kan deltage, præsenteres det af MB på budgetmødet.  
Såfremt der opstår særlige forhold, der gør, at den sportslige sektor motiverer, 
at der ikke bør ske deltagelse jvf. ovenstående- proces, skal dette behandles i 
bestyrelsen. 
 

Punkt 14   Mesterskabstrøjer 
Bestyrelsen diskuterede mesterskabstrøjer ved uofficielle mesterskaber og 
muligheden for at løfte mesterskaberne på en anden måde end med trøjer.  
Tidligere beslutning om mesterskabstrøjerne blev fastholdt.  
 

Punkt 15 Tildeling DM Cyklecross 
CK Aarhus har meldt ind på arrangørrollen til DM i cyklecross 2022 og fik tildelt 
værtskabet af bestyrelsen. 

  
 Der arbejdes samtidig på at finde arrangør til 2023, som kan offentliggøres i 
Aarhus ved DM i 2022. 



 

 
Punkt 16 Kommunikation fra mødet 
 UG udvælger væsentlige pointer fra mødet og laver separat udmelding. 
 
Punkt 17 Eventuelt 

Cross- og Pige-kvindeudvalget har anmodet om 12.000 kr. til en camp i uge 42, 
som kan tildeles, hvis udvalgene kommer med et budget for campen.  
MEP informerer bestyrelsen og de øvrige udvalg, når tildelingen er sket.  

 
Endeligt var der enighed om, at forretningsorden skal laves på bestyrelsesmøde 
i november, når en ny bestyrelse er valgt. Herefter skal der ligeledes laves en ny 
bestyrelsesevaluering.  


