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HJJ bød velkommen til mødet og oplyste, at JPH (via Teams), MA og WF deltager i mødet 
under punkt 8.  
 
Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
Punkt 2 Nyt fra formanden 

HJJ gav en kort orientering om seneste aktiviteter ift. DCU’s 
samarbejdspartnere og fortalte herunder om organisationsændring og nye 
strukturer i DIF, der kan have indflydelse på forbundskonsulenterne.   

 
Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen 

PL har forud for mødet fremsendt orientering, der henvender sig til punkt 6 og 
9. Intet yderligere fra bestyrelsen til dette punkt.  

  
Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb 

Bestyrelsen har modtaget udkast til sikkerhedsmanual og første webinar med 
klubberne er afholdt, hvor manualen blev præsenteret. Næste webinar afholdes 
den 9. februar og er rettet til ud fra erfaringer på første møde. Samlet var der 
ca. 45 deltagere til de to webinarer. 
 
Bestyrelsen roste materialet og opfordrede til at sende manualen rundt blandt 
alle som kan have interesse for den samt en klar kommunikationsplan, så det 
når så langt ud som muligt.  
Planen for DCU’s Sikkerhedsmanual er, at der køres korrekturrunde efter næste 
webinar og lægges herefter ud tilgængeligt.  
 
Bestyrelsen diskuterede vigtigheden i at udarbejde manualer, der inddrager 
andre discipliner end landevej og var enige om, at der bør være en manual for 
hver disciplin for ikke at skabe forvirring. Dog er det vigtigt at forankre den 
nuværende manual og udarbejde andre manualer efterfølgende. 
 
HJJ orienterede om kommende møde med distriktsformændene, hvor 
muligheden for en sikkerhedskoordinator i hvert distrikt drøftes, således at der 
er en person i hvert distrikt, der kan være en hjælp og sparringspartner for 
arrangørklubberne og andre løbsarrangører i forhold til at få tilladelser, 
skilteplan, osv. på plads. Desuden skal sikkerhedskoordinatoren også have 
kompetencen til at vurdere, om sikkerheden opfylder de gældende 
sikkerhedskrav, og løbet dermed kan afholdes på en forsvarlig vis.  
 
Bestyrelsen drøftede desuden vigtigheden i sikkerhedsarbejdet om 
cykelsportens plads i trafikken – både på landevejen og i de danske skove – og 
de politiske aspekter på området, hvortil HJJ kunne orientere om, at det er på 
dagsorden hos Transportministeriet.  
 
 



 

 
 

Punkt 5 Nyt fra administrationen 
 Administration 

MEP orienterede om seneste aktiviteter i administrationen og kunne blandt 
andet fortælle om antallet af godkendte teams for 2022, hvor der i skrivende 
stund er godkendt fire UCI kontinentalhold, otte herre elitehold, tre dame 
elitehold, syv herre U19-hold og ét dame U19-hold.  
 
UCI kontinentalhold:  
- Restaurant Suri Carl Ras 
- Team coloQuick 
- Riwal Cycling Team 
- BHS-PL Beton Bornholm 

 
DCU herre elitehold:  
- Team Georg Berg 
- Herning CK Elite Biemme Danmark 
- Team CO:PLAY – Giant Store 
- Team Nyt Syn powered by Fialla 
- Team Sparekassen Danmark Aalborg 
- Team IBT – BH Carl Ras 
- Team Bache – JS.dk 
- Team Give Elementer 

 
DCU dame elitehold:  
- Team RYTGER powered by Carl Ras 
- Team Nyt Syn powered by Fialla 
- Team ABC Dame Elite 

 
DCU herre U19-hold 
- Team Fri BikeShop – Zealand Cycling Junior 
- Herning CK Junior Biemme Danmark 
- Team Bach Advokater – CEC Junior 
- Team Sparekassen Danmark Talent 
- Team Mascot Workwear 
- Team NPV – Carl Ras, Roskilde Junior 
- Tscherning Canyon Cycling Academy 

 
DCU dame U19-hold 
- Team RYTGER powered by Carl Ras 

 
MEP orienterede ligeledes om estimat på medlemstallene, der forventes at 
lande på tallene for 2019 (ca. 33.000 medlemmer). I februar kører en 
rykkerproces, hvor administrationen tager fat i de klubber, der mangler. 
Registreringen lukker endeligt den 28. februar, hvorefter medlemstallene 
kvalitetstjekkes og herefter offentliggøres.  
 



 

Bestyrelsen drøftede kort situationen med de to UCI-løb, der er blevet aflyst. 
MEP orienterede om møde med arrangørerne og oplyste, at der var forventning 
om økonomisk opbakning fra DCU, som DCU ikke kan leve op til.   
 
Bestyrelsen er ærgerlig over, at disse løb ikke kan køre fremover, og samtalen 
udløste diskussion om, hvorvidt denne type løb kan være en del af DCU’s virke. 
LM udtrykte, at det er en mulighed, men at udgangspunktet skal være at gøre 
klubberne stærke i den sammenhæng, hvor man kan gå ind i et samarbejde, 
hvilket bestyrelsen var enige i. 

 
Endeligt oplyste MEP, at DCU har fået en vigtig rolle i debatten om oprettelse af 
nationale naturparker, hvor særligt DCU’s Spor- og Naturudvalg gør et stort 
stykke arbejde.  
 
Sportslig sektor 
MB deltog ikke på mødet, men havde fremsendt orientering om elitearbejdet, 
hvor der lige nu er fokus på træningslejre på tværs af disciplinerne.  
I januar var U23 landevej og MTB samlet i Spanien, og det er hensigten i 
fremtiden, at flere discipliner samles på samme tid og sted.  
 
MB’s skriftlige orientering kom ligeledes omkring aktiviteter på banen, VM i 
cross samt afholdelse af Europæisk Ungdoms OL i Slovenien, hvor DCU efter 
grundige overvejelser og dialog med DIF har besluttet ikke at deltage.  
 
MB har indtil nu udsendt orientering til bestyrelsen hver måned, men vil 
fremover komme med opdatering op til bestyrelsesmødet, hvortil bestyrelsen så 
har mulighed for at stille spørgsmål. Det blev godkendt af bestyrelsen. 
 

 Kommunikation 
UG præsenterede nyt layout til kommunikationsstrategien, som bliver 
gennemgående for alle strategier i DCU.  
 
UG orienterede ligeledes kort om præsentationen af PNDKR den 24. februar, der 
faciliteres af Skive kommune, og UG oplyste hertil, at skabelonen for dette 
event i fremtiden vil være med en kommune som facilitator. 
HJJ tilføjede, at hele bestyrelsen naturligvis er inviteret. 
 
MEP supplerede med information om aftaler med UCI WorldTeams, der kan 
have indflydelse på budgettet for PNDKR 2022, men samtidig er en investering i 
fremtiden og roste desuden LM, Jens Kasler og Frank Hyldgaard for deres 
grundige arbejde med at skaffe teams til PNDKR.  
 
Events og kommercielt 
LM orienterede om status på Battle of the North, hvor man lige nu afventer svar 
fra de kommuner, der skal være en del af eventet. DCU får en afklaring 13. 
februar og kan – afhængig af disse tilbagemeldinger – melde klar til afvikling.  



 

 
I henhold til tidligere diskussioner kunne LM informere om positive 
tilkendegivelser fra kommuner, der gerne vil være en del af arrangementer 
under DCU. På baggrund af dette er der lukket aftaler for fremtidige 
mesterskaber i holdløb og U23 på landevej.  
 
LM orienterede ligeledes om budgettet for kommercielle indtægter, der er tæt 
på at være i mål, men som i 2022 er begunstiget af Tour de France-starten. LM 
gjorde derfor opmærksom på, at der for 2022 er kommercielle indtægter, der 
ikke kan forventes på samme niveau i 2023.  
 
Endeligt oplyste LM om digitaliseringsproces, hvor der nyligt er afholdt møde 
med DIF og andre forbund om fælles afsæt. Der bliver åbnet for en pulje, hvor 
forbundene kan byde ind for at kunne udvikle deres digitaliseringsprocesser. 

 
Punkt 6 Status på strategigrupper  

Strategispor 2 - Udvikling af det politiske og administrative niveau 
PL pointerede, at gruppen har fungeret godt sammen og redegjorde for, hvordan 
arbejdet i gruppen er mundet ud i forslag til lovene, der skal diskuteres på 
distrikternes årsmøder og herefter sættes til afstemning på DCU’s kongres.  
 
PL kiggede tilbage på processen og foreslog, at man til fremtiden kigger på, hvor 
mange der bør være i et sådan udvalg og at der bliver lavet et grundigt 
kommissorium, som rammesætter udvalgets arbejde internt. Den øvrige 
bestyrelse supplerede med pointer om, at det er vigtigt nu at bruge denne 
gruppes forarbejde som fundament for fremtidigt arbejde på området, således 
at arbejdet udnyttes og sikrer en hurtigere beslutningsproces – uden at gå på 
kompromis med demokratiet og DCU’s love.  
 
Fremtidens cykelløb 
JPH deltog kun under punkt 8 og kunne derfor ikke komme med status på 
denne gruppe. PC fik af bestyrelsen mandat til at kontakte JPH for at aftale 
processen frem mod kongressen.   
 

Punkt 7    Status fra arbejdet med Good Governance 
MEP redegjorde for Good Governance arbejds- og procesgruppen. Opgaven har 
været at komme med anbefalinger til, hvordan governance, kultur og værdier 
kommer til udtryk i DCU. MEP orienterede bestyrelsen om, hvilke tiltag og 
dokumenter, der er til stede i dag. Nogle eksisterede i forvejen og er blevet 
revideret, mens andre er blevet udarbejdet på baggrund af procesgruppens 
anbefalinger.  
Bestyrelsen havde her en drøftelse om, hvordan de har arbejdet med et 
servicetjek af governance, samt hvilke tiltag og strategier, der skal arbejdes 
videre med i den kommende periode. Et overblik over de væsentlige 
dokumenter findes på DCU’s hjemmeside.  

 



 

Punkt 8    Samarbejde med crossudvalget 
Begge distriktsformænd deltog fysisk på mødet, mens JPH deltog via Teams.  
Bestyrelsen og distriktsformændene drøftede samarbejdet med Crossudvalget.  
 
Der var bred enighed om, at der er mange gode kræfter i disciplinen, som gør et 
stort arbejde for at fremme sporten, og næste skridt går nu på at finde et 
fælles ståsted mellem udvalget, distrikter og administrationen. 

 
Bestyrelsen og distriktsformændene besluttede i fællesskab at invitere udvalget 
til møde med distrikterne, en repræsentant fra administrationen samt deres 
bestyrelseskontakt for at kunne drøfte den fremtidige udvikling af disciplinen.  

 
Punkt 9    Økonomi 

MEP informerede kort om årets samlede resultat, der udgør driftsoverskud på 
414.022 kr. og 542.115 kr. fra genopretningen. Samlet er DCU’s overskud i 2022 
på 956.138 kr. MEP bemærkede, at der dermed kan ligges knap 1 mio. til DCU’s 
egenkapital, som derfor nu er på ca. 2 mio. kr. MEP gjorde desuden opmærksom 
på en høj likviditet på 16.261.996 kr., der i særdeleshed skyldes Tour de 
Storebælt, som udgør ca. 7 mio. kr. af beløbet.    
 
Bestyrelsen ønsker igen at takke de mange licenshavere i DCU for det store 
bidrag til genopretningen. Det indstilles fortsat af bestyrelsen, at 
genopretningen fastholdes, indtil DCU har opbygget en egenkapital på 3 mio. kr.  
 
Bestyrelsen tog de ovenstående bemærkninger og regnskabet til efterretning, og 
de vil i uge 9 modtage regnskabet til elektronisk underskrift.  

 
Punkt 10   Kongres 2022 

Sportslige regler 
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget alle rettelser, der er indstillet af 
disciplinudvalgene, Kommissærudvalget, Teknisk Kommission og distrikterne.  
 
Fra de indstillingsberettigede var der kommet forslag om at afskaffe 
mesterskabstrøjer til alle uofficielle mesterskaber og i stedet give arrangørerne 
mulighed for at designe en trøje, der kan overrækkes på podiet.  
 
Bestyrelsen bad administrationen om at finde et design, som arrangørerne kan 
vælge at benytte. Administrationen vil sikre, at der bliver informeret bredt ud 
ift. proceduren for brug af mesterskabstrøjer. 
Bestyrelsen godkendte alle rettelser til de sportslige regler, der udgives 1. marts.  
 
Valg til udvalg 
Bestyrelsen drøftede desuden udvalgsformænd på valg samt indsendte 
lovforslag, hvor tværgående udvalg udgår. Hensigten med at fjerne de 
tværgående udvalg er, at skabe en mere agil struktur, hvor der kan nedsættes 
ad hoc-udvalg, som kan arbejde intensivt med en given udfordring/fokus i en 



 

begrænset periode. Der var her enighed om, at der sættes fokus på, at personer 
fra de tværgående udvalg vil blive opfordret til at deltage i ad hoc-grupper 
under disciplinudvalgene, såfremt forslaget bliver vedtaget.   

 
Punkt 11    Bestyrelsens evaluering  

UG gennemgik resultatet af evalueringen, hvor hvert bestyrelsesmedlem har 
indgivet tilbagemeldinger på bestyrelsens arbejde, sammensætning osv.  
UG gjorde desuden opmærksom på, at formen skal kigges igennem på selve 
evalueringen, da den er forstået forskelligt af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Der var fra bestyrelsen enighed om, at det skal være et læringsdokument, og at 
det i fremtidige evalueringer er vigtigt, at det enkelte bestyrelsesmedlem 
argumenterer for eventuelle utilfredsheder, så den samlede bestyrelsen har et 
udgangspunkt for at forbedre området.  
 
MEP laver oplæg til bestyrelsesmødet i juni, hvor der kan arbejdes dybere ind i 
de punkter, hvor der er størst udsving i besvarelserne. 

  
Punkt 12   Indkommende sager 

Følgende tre nye klubber har søgt om optagelse i DCU og blev på mødet 
godkendt af bestyrelsen:  
 
- Copenhagen Virtuel Cycling, basisklub, Distrikt Sjælland 
- Smart Racing CK, eliteklub, Distrikt Jylland/Fyn 
- AG Cykelklub (Albertslund og Gentofte), basisklub, Distrikt Sjælland 

 
Punkt 13   Kommunikation fra mødet 

UG noterede sig punkter vedrørende sikkerhedsmanualen, status fra 
arbejdsgrupperne om det politiske og administrative niveau samt Good 
Governance og optagelse af nye klubber, som meldes ud i en kort meddelelse 
på vegne af bestyrelsen.  

 
Punkt 14   Bestyrelsens årshjul 

Bestyrelsen gennemgik vigtige datoer for året med bestyrelsesmøder, events og 
kongres.  
Hertil diskuterede bestyrelsen igen kort de lovforslag, der er indsendt, og 
hvordan disse bliver gennemgået på distrikternes årsmøder og selve kongressen.  
Der var enighed om at se, hvordan det går på årsmøderne og derefter tage 
beslutning om, hvorledes det skal drøftes igen på bestyrelsesmødet dagen 
inden kongressen.  

  
 Bestyrelsen besluttede at rykke udvalgsseminar til den 19.-20. november 2022. 
Administrationen sikrer, at det meldes ud til udvalgsformændene og 
distriktsbestyrelserne.  
 



 

Slutteligt besluttede bestyrelsen, at JA deltager ved DM i e-cykling den 12. 
marts 2022, og øvrige mesterskaber fastsættes med bestyrelsesrepræsentant 
efter kongressen. Der var desuden enighed om, at det på samme møde bør 
aftales, hvad forventningerne er til bestyrelsens medlemmer ved deltagelse til 
DM.  

 
Punkt 15 Eventuelt 
 Der var ingen punkter til eventuelt.   


