
 

 

Referat  
 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 28. 
marts 2022 
 
 
Tid  28. marts 2022 kl. 20.30-22.00  
Sted  Teams 
Deltagere  Bestyrelse: Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jens 

Albagaard (JA), Jakob Knudsen (JK), Mette Wandahl (MW), 
Hanne Blume (HB), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT), Pelle 
Clemmensen (PC), 

 Administration: Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten 
Bennekou (MB), Lars Moss (LM), Ulrich Gorm Albrechtsen 
(UGA) 

Afbud Ingen 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Referent  Julie Kristiansen (JKR) 
 

 
  
Dagsorden 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Punkt 2: Fremlæggelse af udvalgshåndbogen 
Punkt 3: Gennemgang af kongres 
Punkt 4: Henvendelser fra Distrikt Sjællands formand 
Punkt 5: Strategigruppe 
Punkt 6: Eventuelt  
  

web cyklingdanmark.dk 

facebook facebook.com/DanmarksCykleUnion 

email  dcu@cyklingdanmark.dk 

tel +45 43 26 28 02 

 

Danmarks Cykle Union 

Danish Cycling Federation 

 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

DK-2605 Brøndby 

Denmark 

https://www.cyclingdenmark.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksCykleUnion
mailto:dcu@dcu-cykling.dk


 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
HB ytrede behov for drøftelse af baggrunden for de henvendelser, der er 
kommet fra Distrikt Sjællands formand. Bestyrelsen var enige om at placere det 
som punkt 4.  

 
MEP oplyste desuden om en indkommen sag fra Landevejsudvalget vedrørende 
ændring af gearingsregler for B&U. Bestyrelsen besluttede at ligge det ind som 
nyt punkt inden eventuelt.  
 
Den godkendte dagsorden for mødet så derfor ud som følgende:  
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  
Punkt 2: Fremlæggelse af udvalgshåndbogen 
Punkt 3: Gennemgang af kongres 
Punkt 4: Analyse af baggrund for henvendelser fra Distrikt Sjællands formand 
Punkt 5: Henvendelser fra Distrikt Sjællands formand 
Punkt 6: Strategigruppe 
Punkt 7: Ændring af gearregler for B&U-klasserne på landevej 
Punkt 8: Eventuelt 
 

Punkt 2 Fremlæggelse af udvalgshåndbogen 
MEP fremlagde formålet og rammerne for udvalgshåndbogen og pointerede, at 
bestyrelsens rolle overfor udvalgene hovedsageligt består i sparring og en 
bisidderrolle i konkrete sager.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig desuden ift. udvalg med følgende udfald:  
Landevejsudvalg og Kommissærudvalg; Palle Larsen 
Baneudvalg; Jakob Knudsen og Mette Wandahl 
MTB-udvalg, Spor- og Naturudvalg samt e-cyklingudvalg; Jens Albagaard 
BMX-udvalg; Mai Myrhøj Tolstrup 
Cyklecrossudvalg og Graveludvalg; Pelle Clemmensen 
Trialudvalg; Jakob Knudsen 
Ordensudvalg, Teknisk Kommission og Kontraktudvalg; Martin Elleberg Petersen 

 
Punkt 3 Gennemgang af kongres 

HJJ oplyste om opfølgningsmøde med JA, hvor punkter fra lørdagens program 
ifm. temadrøftelserne og gruppearbejdet blev samlet op. På baggrund af 
tilbagemeldingerne i plenum og gruppearbejdet er der fremstillet en planche 
med hovedpunkterne.  
 
JA redegjorde for de hovedpunkter, der blev lagt vægt på fra repræsentanternes 
side og fremlagde mulig fremgangsmåde til fremtiden.  
 
Nedenfor fremgår de stillede spørgsmål og opgaver. 
 
 
 



 

 
Temadrøftelse med tilbagemelding i plenum: 
- Hvilken rolle og retning ønsker Repræsentantskabet?  
- Hvilke forventninger har medlemmerne til egen involvering i forhold til drift og 
udvikling af DCU? 
 
Gruppearbejde: 
Hvad er status på ‘serviceeftersynet’? 
Gruppe A: Rammer for udarbejdelse af Good Governance for Repræsentantskabet  
Gruppe B: Rammer for lovforberedende arbejde - hvilke lovforslag/-ændringer 
ønsker der fokus på? 

 
HJJ, JA og PC arbejder videre med oplægget til fremtiden samt noterne fra 
kongressens temadrøftelser. 
Bestyrelsen drøftede, hvordan det kommunikeres ud, at der nu arbejdes med 
emnerne med en pointe om at køre videre på den positive energi og lyst til at 
udvikle DCU, der var fra deltagernes side.  
 

Punkt 4 Analyse af baggrund for henvendelser fra Distrikt Sjællands formand 
Bestyrelsen debatterede forløbet op til og under kongressen samt henvendelser, 
der efter kongressen er kommet fra Distrikt Sjællands formand.   

 
Punkt 5 Henvendelser fra Distrikt Sjællands formand 

Efter kongressen har formanden i Distrikt Sjælland sendt flere henvendelser 
med forskellige problemstillinger til bestyrelsen. 
MEP havde forud for mødet lavet konkrete svar som forslag til distriktets 
formand og bad bestyrelsen forholde sig til svarmulighederne.  
 
Bestyrelsen var enige om at invitere distriktsformanden og eventuelt 
distriktsbestyrelsen til et møde, hvor der svares på henvendelserne.  
HJJ tager initiativ hertil. 

 
Punkt 6 Strategigruppe 

Bestyrelsen drøftede rammerne for en fremtidig strategigruppe, der kan kigge 
ind i tankerne omkring fremtidens cykelløb og licensstrukturen generelt.  
 
PC ønsker at gå ind i arbejdet med at få tjekket op på de udvalg, der er taget ud 
af lovene og samtidig finde ud af, hvor disciplinudvalgene står ift. de roller, der 
nu er forsvundet med udvalgene. PC og PL laver i samarbejde en afslutning på 
udvalgsstrukturen.  
 

Punkt 7 Ændring af gearregler for B&U-klasserne på landevej 
Landevejsudvalget havde fremsendt forslag til ændring af gearingsregler for 
B&U-klasserne, hvor man ændrer det fra 23 mm dæk til 25 mm dæk og dermed 
også en ændring i meter pr. pedalomdrejning.  
 



 

Bestyrelsen godkendte forslaget og pointerede vigtigheden i at kommunikere det 
ud til de danske kommissærer og til det nordiske samarbejde.  
 

Punkt 8 Eventuelt 
 Ingen emner til eventuelt. 


