
 

 

Referat  
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
PL ønskede at drøfte eventuelt bidrag til fonden: ”UEC Solidarity & Unity Aid for 
Ukrainian Cycling”, der skal hjælpe ukrainere, og bestyrelsen blev enige om at 
tage det med under punkt 8.  
Desuden ønskede bestyrelsen kort at vende licenspriserne og var enige om, at 
tage det med under punkt 7. 
 
Dagsorden blev godkendt med ovenstående bemærkninger. 

 
Punkt 2 Nyt fra formanden  

HJJ orienterede kort om UEC kongressen, der blev afholdt i Odense søndag den 
6. marts. Lørdag inden kongressen fik deltagerne mulighed for at tage med på 
banen i Odense, hvor Cykling Odense og DCU præsenterede det udviklings-, 
rekrutterings- og talentarbejde, der sker inden for banedisciplinen. Et besøg, der 
har givet inspiration rundt i Europa. Hovedparten af deltagerne udtrykte 
begejstring og var imponerede over det danske princip omkring frivillighed.  
 
HJJ havde desuden sendt en orientering til den øvrige bestyrelse forud for 
mødet med en status fra møde i Nordic Cycling, orientering fra DIF vedrørende 
situationen i Ukraine samt formandsmøder i DCU.  

 
Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen 

JA orienterede om DM i e-cykling den 12. marts, der blev afholdt i forbindelse 
med cykelmesse i Øksnehallen. Der var stor ros til udvalget for et grundigt 
arbejde med eventet.  
Bestyrelsen drøftede deltagerantal og valget af platform, hvor RGT blev brugt. 
Der er ekstraordinært bevilget 15.000 kr. fra udvalgsbudgettet til hjælp til 
afvikling af eventet. 
 
LM supplerede med information om en aftale med Garmin, der indeholder 
opsætning af smartbikes i DCU’s e-cyklingslokale i Idrættens Hus, så der igen vil 
være mulighed for afholdelse af events. 
 

Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb 
Sikkerhedsmanualen ligger på hjemmesiden og kan frit bruges af klubberne.  
 
UG oplyste, at orientering til rytterne er sat i værk, og bestyrelsen var desuden 
enig om, at der skal ske løbende og grundig markedsføring af manualen. 
LM supplerede med information om, at nyheden om sikkerhedsmanualen og 
’Klubhuset’ er den nyhed, der til dato har givet flest klik i nyhedsbrevet.  
 
Bestyrelsen diskuterede kort et forslag om ansættelse af to 
sikkerhedskonsulenter, hvortil der arbejdes på et fælles møde med 
distriktsbestyrelserne for at komme til enighed om omfanget. Ansættelserne 
finansieres delvist af strategispor i DIF, men hovedparten skal finansieres af 
DCU og distrikterne. 



 

 
Punkt 5 Nyt fra administrationen 

Administration 
MEP orienterede kort om ansættelse af Fie Pedersen, der skal hjælpe med 
kommunikation og i den kommercielle afdeling.  
MB supplerede med information om Hamish Straatman, der er ansat som 
udstyrs- og innovationsmanager og skal hjælpe med optimering af udstyr til 
banedisciplinen frem mod OL i 2024. Han indgår dermed i en optimeringsgruppe, 
der også består af Mads Severinsen, DCU’s chefmekaniker og Andreas Top Adler 
fra Team Danmark.  
 
Events 
LM oplyste, at Battle of the North har skiftet navn til Tour of Scandinavia 
grundet situationen i Ukraine.  
LM kunne hertil fortælle, at ruten er på plads, og at der nu kun er få detaljer, 
der skal falde i hak, før der for alvor kan sættes i gang.  
 
LM kunne desuden orientere om opstart af et samarbejde med formanden for 
det polske cykelforbund, der opstod ved UEC kongressen. Samarbejdet skal 
bruges til at se på, hvordan vi fælles kan ansøge om EU-midler til e-cykling.  
 
Kommunikation 
UG orienterede om det virtuelle klubhus, der netop er lanceret på hjemmesiden 
– helt praktisk er det en samling af links, der skal gøre det nemt for 
medlemmer og klubber at finde rundt i relevant materiale.  
 
UG og MEP har påbegyndt tanker og beskrivelser af en form for fordelsklub, som 
skal kunne rumme de cyklister, der ikke ønsker medlemskab i en cykelklub. 
Tanker er, at DCU skal nå ud til en større skare af cyklister og samtidig generere 
mere økonomi, som kan skabe endnu mere udvikling til gavn for DCU’s klubber 
og medlemmer. Bestyrelsen vil blive præsenteret for et mere gennemarbejdet 
oplæg senere. 

  
 DCU’s nyhedsbrev har en generel høj åbningsrate, som var på 50 % ved seneste 
nyhedsbrev, og UG kigger ind i planlægningen af kampagne for nyhedsbrevet 
samt en decideret SoMe-strategi for at nå endnu bredere ud.  
 
Elite 
MB informerede om henvendelse fra crossudvalget, der er lykkedes med at 
indhente et sponsorat specifikt til crossdisciplinen. DCU er i dialog med 
udvalget vedrørende det praktiske.  
 

Punkt 6 Ny strategigruppe 
Bestyrelsen diskuterede, hvordan der kan arbejdes med ’Fremtidens cykelløb’ 
fremover, og der var enighed om, at rammerne for arbejdet skal være helt 
tydelige, inden arbejdet sættes i gang. 



 

 
Bestyrelsen var enige om at sætte rammerne for arbejdet, når den nye 
bestyrelse er på plads efter kongressen. 

 
Punkt 7    Kongres 2022  

På bestyrelsesmødet i november vedtog bestyrelsen at fastholde licenspriserne, 
og PL redegjorde kort for forskellen i priserne, der ligger i distriktsafgifterne.  
 
Bestyrelsen var enige om at genbesøge licenspriserne og eventuelt kombinere 
det med gruppen, der kommer til at arbejde med ’Fremtidens cykelløb’.  
 
Bestyrelsen afklarede desuden forslag om fastholdelse af Ernst & Young ved 
kongressens punkt 12; Valg af revision.  
 

Punkt 8    Indkommende sager 
Baneudvalget har indsendt ansøgning om dispensation for licenstegning, hvor 
der i banedisciplinen for voksne kan køres på klippekort uden tegning af 
basislicens.  
 
Bestyrelsen udtrykte forståelse for behovet men afviste dispensationen af flere 
årsager.  
Tegner medlemmet ikke basislicens, vil der ikke være kontrol med, om rytteren 
er medlem af en klub under DCU. Desuden vil det have indvirkning på de 
samlede medlemstal og rytterens forpligtelser ift. sportslige regler samt 
rytterens forsikringsforhold, hvis de ikke er medlem af klub.  
Bestyrelsen var dog enige om at invitere baneudvalget ind i det arbejde, der skal 
kigge på den nye licensstruktur.  
 
Bestyrelsen drøftede og roste den fond via UEC, der støtter ukrainske 
cykelryttere, og om hvorvidt DCU bør træde til og hjælpe økonomisk.  
Bestyrelsen diskuterede vigtigheden i at huske på, at det i så fald er 
medlemmernes penge, der vil blive brugt, og der var derfor enighed om ikke at 
støtte økonomisk, men i stedet hjælpe til på andre områder.  
Kommer behovet, vil bestyrelsen kigge ind i den konkrete sag og se på 
muligheden for at tilknytte klubberne.  
 

Punkt 9    Kommunikation fra mødet 
UG noterede sig punkter vedrørende sikkerhedsmanualen, forberedelse til 
kongressen samt holdningen til støtte af ukrainske cykelryttere, der sendes ud 
forud for referatet.  
 

Punkt 10 Eventuelt 
På baggrund af henvendelse fra et udvalg vedrørende konflikt i terminen på 
tværs af discipliner, var der fra bestyrelsen enighed om at drøfte 
terminsplanlægning generelt med distrikterne.  
 



 

Slutteligt spurgte JK til status på den banecup, der har været under 
planlægning. Hertil kunne LM informere om deltagelse i møde med 
baneudvalget, hvor der bl.a. blev drøftet TV-aftaler og kommercielle aftaler. Der 
er udsigter til en national cup med afdelinger i både Aarhus, Odense og 
Ballerup. Det overordnede ansvar for planlægning og afvikling af cuppen, 
håndteres af baneudvalget.  

 


