
 

 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 14. november 2021 
 
 
Tid  14. november 2021 kl. 9.00-13.00 
Sted  Severin, Middelfart 
Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jakob Knudsen 

(JK), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Jens 
Albagaard (JA), Pelle Clemmensen (PC) og Mette Wandahl 
(MW) – MW deltog via Teams 

 Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB), Ulrich 
Gorm (UG), Julie Kristiansen (JKR) og Frank Hyldgaard (FH) – 
FH deltog kun under pkt. 5.  

Afbud Lars Moss  
Mødeleder  Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Referent  Julie Kristiansen (JKR) 
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med bemærkning om behandling af rekorder, der 
tages under punkt 9.  

 
Punkt 2 Nyt fra formanden 

HJJ havde forud for mødet skriftlig orienteret bestyrelsen om nyt fra UCI, UEC, 
Nordic Cycling, Team Danmark og DIF.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Bestyrelsen gennemgik under dette punkt forretningsorden, hvortil der var få 
ændringer samt enighed om, at suppleanter fremover skriver under, da de også 
sidder med til bestyrelsesmøderne. Dokumentet blev tilrettet på dagen og 
efterfølgende underskrevet af alle tilstedeværende. MW kommer forbi 
administrationen i Brøndby i nærmeste fremtid og får skrevet under, hvorefter 
den lægges offentligt tilgængelig på hjemmesiden.  
 
Bestyrelsen diskuterede ligeledes Code of Conduct, og der var enighed om, at 
den kræver en grundig gennemgang. MEP gennemgår den og har udkast med til 
næste bestyrelsesmøde.  
 
Endeligt foretog bestyrelsen en konstituering og valgte kontaktpersoner til de 
enkelte udvalg efter ønske fra udvalgene. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer 
som sparringspartnere for udvalgene på politiske og strategiske spørgsmål, 
hvorimod administrationen bidrager med hjælp til driften af udvalgene.  
 
Fordelingen af udvalg til hvert bestyrelsesmedlem er frem mod kongressen 
marts 2022 som følgende:  
 
PL: Landevejs- og Kommissærudvalget 
JK: Baneudvalget 
PC: B&U- og Breddeudvalget  
JPH: Pige- & Kvinde-, Cross- samt Trialudvalget 
HB: Masterudvalget 
JA: MTB-, Spor- og Naturudvalget samt Udvalg for e-cykling 
MW: BMX-udvalget 
MEP: Teknisk Kommission og Ordensudvalget 
 
Bestyrelsen drøftede hertil muligheden for inddragelse af Gravel, samt hvilket 
udvalg det kan gå ind under, eller om det skal have et selvstændigt udvalg. Det 
skal evt. tilføjes i lovene ved kommende kongres.   
 
UG laver dokument til bestyrelsen, som kan bruges til udsendelse til 
formændene i de enkelte udvalg, således at de ved, hvad deres kontaktperson 
kan bruges til.  
 
 



 

 
Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen 

PL berettede om henvendelse vedr. U23 DM og udfordringer med politikredsen 
og kontakten til administrationen samt den sportslige sektor i forbindelse med 
afviklingen.   
 
Bestyrelsen drøftede, hvordan DCU fremover kan højne niveauet ift. politiets 
tilstedeværelse og var enige om, at en generel beskrivelse skal lægge klar til 
arrangørklubben.  
Ligeledes bør der ved valg af arrangørklubber tages højde for klubbens erfaring 
med afvikling af større løb.  
 
JPH orienterede om et velafviklet MTB XCM DM i Haderslev, der danner et godt 
udgangspunkt for VM i 2022. JPH orienterede ligeledes om en positiv cross-
camp med to trænere fra Storbritannien.  
JPH udtrykte stor ros til arrangørerne af begge arrangementer.  
 
Endeligt orienterede JPH om et samarbejde mellem DCU’s Crossudvalg og 
youtuber, ’Anders Cykelstjerne’, hvor små videoer giver et indblik i optakten til 
en sæson med licensløb.  
UG foreslog integrering af videoer til DCU TV og undersøger mulighederne ift. 
rettigheder osv.   

 
Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb 

UG orienterede om arbejde med sikkerhedsmanual målrettet arrangører, 
deltagere og frivillige, hvor Frederik Muff, cykelrytter og journalist, bidrager med 
ekstern hjælp.  
Det foreløbige arbejde vil blive præsenteret på efterårsmøderne i distrikterne og 
samtidig arbejdes der på en survey, der kan sendes ud til licenshavere.   
 
Bestyrelsen diskuterede, hvordan manualen skal indeholde både krav til 
arrangøren med beskrivelse af ansvar for afviklingen samt opslagsværk med 
gode råd osv.  
Det blev understreget, hvor vigtigt det er med en god implementering, og at 
manualen er dynamisk og kan tilrettes undervejs efter den læring, man erfarer 
sig.   

 
Slutteligt drøftede bestyrelsen muligheden for et webinar for kommende 
arrangører samt en inddragelse af landevejsudvalget og var desuden enige om, 
at arbejdet med sikkerhed ikke kun gælder landevej men også skal indeholde 
øvrige discipliner, da behovet herfor er tilsvarende aktuelt for MTB og BMX.  
 

Punkt 5 PNDKR + BOTN 
PostNord Danmark Rundt (PNDKR) 
FH deltog under dette punkt for at give en status PNDKR og orienterede kort 
om den evaluering, der er foretaget med alle involverede parter.  



 

FH berettede om seertal hos DR på niveau med 2019 samt overvejende positive 
og konstruktive tilbagemeldinger fra de frivillige. FH kunne ligeledes oplyse om 
tilfredshed fra mål-kommuner, sponsorer samt politiet og Vejdirektoratet.   
Endeligt har der været samtale med de deltagende hold samt 
chefkommissæren fra UCI, hvor begge parter har givet konstruktive 
tilbagemeldinger.  
 
Overordnet set er der nu et overkommeligt arbejde ud fra evalueringen, der kan 
kigges på frem mod afviklingen i 2022, hvortil planlægningen allerede er i fuld 
gang med aftaler med start- og målbyer, ruteplanlægning osv.   
 
PNDKR køres i 2022 den 16.-20. august (tirsdag til lørdag), og ruter samt 
deltagende hold vil blive offentliggjort den 20. januar 2022.  
 
Bestyrelsen diskuterede hertil DCU’s målsætning for fremtidens PNDKR og blev 
enige om, at FH laver oplæg med inddragelse af DCU’s eventstrategi til LM og 
MEP, som tages med på næste bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen roste i øvrigt arbejdet med evalueringen af 2021 samt 
forberedelserne frem mod 2022 og takkede FH for gennemgangen.  
 
Battle of the North (BOTN) 
MEP gav en kort status på afvikling af en etape af BOTN i Danmark, hvilket der 
er stor interesse for både fra DCU’s og samarbejdspartnernes side.  
 
Bestyrelsen diskuterede i øvrigt, hvordan økonomien omkring eventet skal 
sammensættes og drives for at sikre økonomien bedst muligt. Bestyrelsen 
ønsker belyst fordele og ulemper samt muligheden for en konstruktion, hvor der 
sker en adskillelse mellem større events fra DCU’s økonomi. MEP laver et 
udkast, som præsenteres for bestyrelsen.  
 

Punkt 6 Nyt fra administrationen 
Administration 
MEP orienterede om en sygemelding i organisationen for Tour de Storebælt. 
Styregruppen er orienteret og arbejdet med løbet fortsætter som hidtil.  
 
MEP orienterede desuden om den komité, der er fundet til at nominere 
relevante profiler til Årets Cykelrytter. Komitéen består af HJJ, MB, 
sportsjournalist Tobias Hansen (DR), sportsjournalist Sanne Jacobsen (TV2), 
sportsjournalist Adam Egholm (Ritzau) og Bastian Emil Goldschmidt (forfatter og 
kommentator Eurosport).  
 
Bestyrelsen havde hertil diskussion om at tilstræbe en større kønsdiversitet ved 
opgaver som denne og generelt i DCU, men hæftede sig samtidig ved, at der i år 
kåres både en mandlig og en kvindelig cykelrytter. MEP kigger på formuleringen 
af proceduren til at finde komitéen fremover.  
 



 

JPH efterspurgte information om den nye aftale, der er indgået med Uno-X og 
støtten til kvindecykling. JPH pointerede vigtigheden af at inddrage både 
bestyrelsen men i særdeleshed også Pige- og kvindeudvalget. JA pointerede 
vigtigheden af at få til vane at inddrage udvalgene i tiltag som dette med 
forbehold for at dele fortrolige oplysninger.  
 
MEP informerede kort om aftalen med Uno-X, hvortil MB supplerede med 
information fra den sportslige sektor, der får glæde af aftalen.  
DCU får nu muligheden for at give U19P-klassen bedre vilkår for udvikling med 
et forøget aktivitetsniveau på banen og landevejen, hvor målet blandt andet er 
et kvinde 4000 meter hold på banen frem mod OL i 2028.  
 
JPH kommenterede ligeledes på oplysning om DCU Erhvervsnetværk 
offentliggjort på LinkedIn af LM. MEP lovede bestyrelsen orientering om 
erhvervsnetværket fra LM.  
 
Sportslig sektor 
HJJ efterspurgte information om elite landevejssamling for herre i november.  
MB orienterede om baggrunden for at samle eliterytterne, der skal skabe 
grobund for et større sammenhold og momentum for det danske landshold.  
Samlingen er finansieret af en særbevilling fra Team Danmark, og TV2 deltager 
med henblik på at lave indslag.  
 
Bestyrelsen diskuterede værdien i denne samling, valget af oplægsholdere, og 
hvordan samlinger som denne kan kobles til den frivillige sektor i DCU.  

 
MB orienterede desuden kort om kommende jobopslag til ny stilling, der skal 
hjælpe med optimering af baneudstyr samt om indstillinger til kåringer gennem 
DIF af Årets Træner, Bestsellers Olympiske Håb, Olympisk Scholarship og Årets 
Fund. Danmarks Cykle Unions Talentpris gives til enten et miljø, en klub eller en 
person og udpeges af landstrænergruppen i DCU.   
 

Punkt 7    Overordnet strategi for DCU 
MEP oplyste, at den overordnede strategi og eksistensgrundlag har været op til 
drøftelse på personalemøde, hvor de ansatte havde mulighed for at komme 
med inputs.  
Bestyrelsen godkendte på mødet den reviderede udgave med forbehold for, at 
der løbende arbejdes med det i dialog med de ansatte.  
 

Punkt 8    Økonomi 
MEP orienterede om styregruppemøde med Team Danmark, hvor der ikke er 
kommet afklaring på finansieringen. Bestyrelsen blev derfor enige om at rykke 
næste bestyrelsesmøde, så Team Danmark har nået at komme med 
tilbagemelding og det dermed giver mening at godkende det kommende års 
budget. Bestyrelsesmøde den 1. december er derfor rykket til 14. december.  
 



 

MEP orienterede desuden om et forventet overskud for 2021 på ca. 1 mio. inkl. 
genopretning, hvortil PL supplerede med information om en høj likviditet, der 
skyldes de midler, som ligger i Tour de Storebælt.   
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Bestyrelsen vedtog desuden at fastholde priserne for teams i 2022 og indstiller 
samtidig til kongressen 2022, at licenspriserne fastholdes i 2023.  
 
Endelig gennemgik bestyrelsen forsøgsordninger i DCU, hvor licens for e-cykling 
kan tilvælges ved basislicens til 150 kr. samt opstart for basisklubber, hvor 
opstartsåret og det efterfølgende år er gratis.  
Begge ordninger fastholdes til og med 2022.    
 

Punkt 9    Indkommende sager 
Bestyrelsen er gjort bekendt med rekord sat ved DM tilbage i 2018, der endnu 
ikke er godkendt og har modtaget officielle resultatopgørelser.  
Rekordtager er William Rimkratt-Milkowski i bane sprint 200 m flyvende start i 
tiden 10.34 sek.  
 
Bestyrelsen er desuden gjort bekendt med rekordforsøg fra Joachim Ritter i 
Mexico i bane sprint 500 m flyvende start i tiden 26.74 sek.  
Materiale for rekordforsøget er tilsendt til DCU af UCI’s kommissær, der var til 
stede under rekordforsøget.  
 
Begge rekorder er godkendt og offentliggøres på DCU’s hjemmeside.  
 

Punkt 10   Opfølgning på udvalgsmøde den 13. november 
Deltagende på mødet fra bestyrelsen havde noteret sig væsentlige punkter og 
opfølges dermed løbende.  

  
Punkt 11    Status på de to strategigrupper  

PL orienterede kort fra gruppen, der arbejder med udvikling af det 
administrative og politiske niveau, hvor gruppen har inddelt sig arbejdsgrupper, 
der præsenterer konkrete tiltag på distrikternes efterårsmøder.  
 
JPH tager fat i udvalgene samt frivillige fra idemødet januar 2020, som er 
repræsenteret i ’Fremtidens cykelløb’ for at sætte gang i arbejdet om 
nytænkning af licens-/medlemsstruktur.  
 

Punkt 12   Bestyrelsesmøder 2022 samt årshjul 
 1. 3. februar kl. 16.00-21.00 i Brøndby   

2. 19. marts kl. 10.00-11.30 i Hotel Severin, Middelfart 
3. 20. marts kl. 9.00-13.00 DCU’s kongres afholdes på Hotel Severin, Middelfart  
4. 19. maj 16.00-21.00 i Brøndby  
5. 24. juni kl. 09.00-16.00 i Aalborg  



 

6. 1. september kl. 16.00-21.00 i Middelfart  
7. 13. november kl. 9.00-13.00 i Middelfart (1. behandling af budget 2023) 
8. 13. december kl. 20.00-21.00 via Teams (2. behandling af budget)  
9. 31. januar 2023 kl. 16.00-20.00 i Brøndby (behandling af lovændringer, 
reglementsændringer samt regnskabsaflæggelse for 2022)  

  
Bestyrelsen tog datoerne til efterretning.  

 
Punkt 13   Kommunikation fra mødet 

UG noterede sig vigtige punkter fra mødet, der meldes ud til repræsentantskab, 
udvalg osv. forud for referatet.  

 
Punkt 14   Eventuelt 
 Ingen punkter til eventuelt. 
 


