
 

 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 8. april 2021  
 
 
Tid  8. april 2021 kl. 19.30 
Sted  Microsoft Teams 
Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jakob Knudsen 

(JK), Jens Panum Have (JPH) og Pelle Clemmensen (PC) 
 Administration: Martin Elleberg Petersen (MEP), Lars Moss (LM), 

Morten Bennekou (MB), Ulrich Gorm (UG) og Julie Kristiansen 
Afbud Hanne Blume 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen 
Referent  Julie Kristiansen 
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Til den fremsendte dagsorden blev punkt 2A tilføjet på mødet.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkt 2 Konstituering af bestyrelsen  
 Som konsekvens af den ekstraordinære kongres onsdag 31. marts og Bo 

Belhages udtrædelse af bestyrelsen, trådte 1. suppleant Pelle Clemmensen ind i 
bestyrelsen som ordinært medlem frem mod den ordinære kongres 2021.  

 
 Bestyrelsen fordelte herefter ansvar som kontaktpersoner for DCU’s udvalg, der 

blev som følgende:  
 Masterudvalget; HB 
 Landevejsudvalget; PL og HB 
 Baneudvalget; JK 
 B&U-udvalget; PC 
 MTB-udvalget; PC 
 BMX-udvalget; JK 
 Pige- og kvindeudvalget; JPH 
  Crossudvalget; JPH 
 Kommissærudvalget; PL 
 Spor- og naturudvalget; MEP 
 Breddeudvalget; PC 
 Ordensudvalget; MEP 
 Teknisk Kommission; MEP 
 E-cykling; Martin Wang Hjørngaard 
 Trial; HJJ + MEP 
  
Punkt 2A Nyt fra administrationen 

MEP orienterede om medlemstallene for dansk idræt, der generelt er faldende 
med ca. 3,9%. DCU har fra 2019 til 2020 mistet 599 medlemmer svarende til 
1,8%.  
 
MEP oplyste i den forbindelse, at der mangler officiel godkendelse af nye DCU-
klubber fra bestyrelsen. MEP fremsender liste over klubberne på mail til 
bestyrelsen.  
MEP gjorde desuden opmærksom på, at der vil blive udarbejdet en procedure 
for godkendelse af klubber, så dette i fremtiden vil ske løbende på kommende 
bestyrelsesmøder.  
 
MEP kunne orientere om to nye kolleger i DCU, der har haft deres start den 6. 
april. Heidi Jensen, ny sekretær og Mads Gerner Pedersen, projektleder på Tour 
de Storebælt 2022.  
Desuden kan administrationen i uge 15 byde velkommen til Troels Markussen, 
der ansættes som studentermedhjælper i kommunikation.  
 



 

Afslutningsvis orienterede MEP om besøg fra DCU’s kritiske revisorer, Palle 
Rosendahl og Jørgen Guldborg, hvor forskellige bilag og emner blev drøftet og 
gennemgået.   
De kritiske revisorer efterspurgte på mødet muligheden for at få indblik i og 
stille spørgsmål til årsregnskabet før den endelige offentliggørelse.  
 
Der var enighed fra bestyrelsen om at give de kritiske revisorer adgang til 
årsregnskabet, når alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet – på den 
præmis, at de kritiske revisorer holder det fortroligt til den endelige 
offentliggørelse.  

 
Punkt 3 Proces for godkendelse af årsregnskab 2020 

MEP informerede bestyrelsen om, at de vil modtage mail med ny godkendelse af 
regnskabet den 9. april, hvortil der underskrives med NEM-id.  
 
Bestyrelsen drøftede kort offentliggørelse af regnskabet og var enige om, at det 
skal ske i korrekt rækkefølge med fokus på kommunikationen. 
 

Punkt 4 Fastsættelse af dato for kongres, forslag den 3. juli 2021 
 Forslag til datoer af årsmøder og kongres i DCU;  

DCU’s kongres lørdag den 3. juli 2021 
Distrikt Sjællands årsmøde lørdag den 5. juni 

 Distrikt Jylland/Fyns årsmøde ligger ikke fast med dato. 
 
 Bestyrelsen godkendte forslagene og var enige om at melde det samlet ud, når 

dato for Distrikt Jylland/Fyn er klar, samt at forsamlingsforbuddet tillader at 
samles ved fysisk fremmøde. 

 
Punkt 5 Kommunikation, oplæg fra UGA vedr. Kommunikationsstrategi, beslutning 

om et afsnit med fokus på de sociale medier 
UGA havde forud for mødet sendt en indstilling til bestyrelsen ift. 
kommunikation via sociale medier:  
1. De enkelte discipliner skal have egen Facebookside med udvalget og DCU  

som administrator. 
2. DCU-administrationen trækker sig fra medlemsforum, omdøber den og 

enten overdrager den eller gør den ’åben’ uden ejer/administrator. 
3. Det vurderes hen over sæsonen, om der er behov for en ’medlemsinfo’ side. 

 
UGA tydeliggjorde, at medlemsforum ikke nedlukkes, men at administrationen 
træder ud af gruppen – og gruppen herefter kan køres som et åbent forum og 
omdøbes.  
 
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt administrationen skal være administrator, om 
den i stedet skal fremstå som åben gruppe, eller om der skal findes en 
mellemvej.  
 



 

UG pointerede, at de enkelte disciplinfora vil blive styrket med reelle 
medlemmer, hvor de kan finde relevant medlemsinformation. 
 
Der var enighed om at oprette/opdatere disciplinsiderne og derefter gøre 
medlemsforum åben og give det et andet navn.  
Der var desuden enighed om at kommunikere ud, hvorfor denne beslutning er 
taget, og at udvalgene skal tages i ed og inddrages i processen. Mange 
udvalgssider er allerede etableret.  

 
Punkt 6 Kommunikation fra DCU 

JPH kommenterede på det blogindlæg, der blev sendt ud fra HJJ. JPH udtrykte 
kritik af opbygningen og indholdet af indlægget. JPH havde desuden et ønske 
om, at der havde været en tydelig kommunikation fra HJJ og de kritikpunkter, 
han er stillet overfor, og at den resterende bestyrelse var blevet gjort 
opmærksom på indlægget inden udsendelse.  
 
HJJ pointerede, at meningen med indlægget var at udtrykke alle de initiativer, 
der trods Covid-19 er lykkedes, oplyse om de kommende indsatser og 
fokusområder som et resultat af arbejdet i bestyrelsen, udvalg og 
administrationen, samt at få trukket en streg i sandet og kigge fremad.  
 
Bestyrelsen havde efterfølgende en saglig snak om bestyrelsens inddragelse i 
sagen og den generelle kommunikation fremadrettet.  
 
Slutteligt til punktet udtrykte JPH et ønske om en mere tydelig og direkte 
kommunikation fra formanden og næstformanden.  
 

Punkt 7     Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen afholdes den 17. maj med fysisk fremmøde i 
Middelfart.  

  
Punkt 8 Eventuelt 

PL spurgte til status på sag om injurier i forbindelse med årsregnskab og 
tilbagemelding herpå. MEP oplyste, at DCU’s advokat har rettet henvendelse til 
Bo Belhage med tidsfrist på dementi. Såfremt tidsfristen ikke bliver overholdt, 
vil sagen blive optaget.  
Efterfølgende har Bo Belhage vendt tilbage inden for tidsfristen med dementi og 
underskylder de fremsatte beskyldninger rettet mod DCU’s administration og 
bestyrelse. Sagen er dermed lukket.  


