
 

 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 2. september 2019  
 
 
Tid  Mandag den 2. september 2019 kl. 15.30 
Sted  Idrættens Hus, Brøndby 
Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Jens Panum 

Have (JPH), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL), Hanne 
Blume (HB), Jens-Erik Majlund (JEM), Morten Anderson (MA) 

 HB var fraværende under punkt 1, 2 og 8. 
 Desuden var Søren Skaastrup fra DIF til stede under punkt 8 

og DCU’s udviklingskonsulent Rasmus B. Rasmussen til stede 
under punkt 9. 

Afbud Bo Belhage (BB), Joachim Parbo (JPH) 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Referent  Morten Anderson (MA) 
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen 

HJJ foreslog at flytte mødet den 11/11-19 flyttes til fredag den 15/11-19, da 
bestyrelsesmødet så kan holdes sammen med budget- og aktivitetsmøder 
med udvalgene. Forslag til mødested: Severin i Middelfart. 
Det blev besluttet at flytte mødet til den 15/11 kl. 17.00. 

 
JK fremførte en forespørgsel fra Baneudvalget om tilladelse til at afholde et 
officielt elite-DM i Derny Pace den 7. november i Ballerup. 
Forslaget på blev godkendt, da det er en officiel disciplin med internationale 
mesterskaber. 
Bestyrelsen mindede dog om, at der også fra Baneudvalgets side har været 
fremsat ønske om færre danske mesterskaber på banen, og at det på sigt er 
målet at nedbringe antallet af DM-løb på banen. 

 
JPH orienterede fra møder med Bevæg Dig For Livet og aktiviteterne i 
Breddeudvalget samt MTB-løbene Race Days og XCR.  
 
LK orienterede fra sine oplevelser i Norge under Ladies Tour of Norway, der er 
et flot og stort arrangement. Han oplyste, at der fortsat er stor opbakning til 
den danske deltagelse i Battle of the North. 
 
LK fortalte om B&U DM, der var meget velafviklet, men med få deltagere.  
Der var enighed om at lade B&U-udvalget undersøge, hvad baggrunden er for 
den lave DM-deltagelse, bl.a. fordi de nye B&U-forsøg er blevet modtaget meget 
positivt. 
 

 
Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 

3.1 Godkendelse af timerekord 
Martin Toft Madsens danske timerekord på 53.975 meter sat på Thorvald 
Ellegaard Arena (Odense Cykelbane) 13. august 2019 var indstillet til 
godkendelse.  
Rekorden blev godkendt. 
 
3.2 Timerekord for kvinder 
Claus Rasmussen fra Cykling Odense havde forespurgt på reglerne for 
timerekord for kvinder, da der ikke er en eksisterende dansk timerekord for 
kvinder. Emma Norsgaard ønsker at lave et rekordforsøg under NM, og i den 
forbindelse blev følgende tre punkter behandlet: 



 

 
a) Skal der på forhånd fastsættes en minimumsdistance, for at rekordforsøget 
kan accepteres som dansk timerekord for kvinder? 
Det blev besluttet at finde referencer og konsultere banelandstrænerne, og 
efter anbefaling fra assisterende banelandstræner Martin Lollesgaard har 
bestyrelsen fastsat minimumsdistancen til 44,00 kilometer. 
 
b) Kræver en godkendelse af rekord dopingkontrol? 
Bestyrelsen noterede, at reglerne ikke foreskriver det for nuværende, men det 
blev besluttet, at det fremadrettet blive være et krav. 
 
c) Er det muligt at dispensere fra reglerne og kun have tre kommissærer til 
stede? 
Bestyrelsen afviste anmodningen, da reglerne foreskriver fire kommissærer. 

 
 
Punkt 4 Nyt fra formanden – herunder UCI, UEC, NC og DIF 

UCI 
HJJ orienterede om, at DCU i samarbejde med Sport Event Danmark (SED) har 
udsendt invitation til byer, der indgår i SED-netværket for at bede dem tage 
stilling til muligheden for at byde på UCI-events og evt. returnere motiverede 
forhåndsansøgninger, og at der er modtaget gode tilbagemeldinger. 
 
HJJ har drøftet de danske synspunkter ift. høringsprocessen og selve indholdet 
af de kommende reformer af bane- og landevejsserierne med UCI-præsident 
David Lapartient.  
 
Den 188. UCI Kongres afholdes den 27. september i Harrogate/Yorkshire i 
forbindelse med landevejs-VM. HJJ og LK deltager.  
 
UEC 
HJJ har som vice-præsident i UEC været officiel repræsentant ved EM i BMX i 
Letland, EM i MTB i Tjekkiet og EM på landevej i Holland. Det har været positivt 
at deltage og har givet inspiration til, hvordan UEC og DCU kan dygtiggøre sig og 
udvikle afviklingen af mesterskaber og events. 
 
DIF 
HJJ orienterede om, at alle specialforbund-formænd er inviteret til DIF’s årlige 
sommermøde 3. september, hvor Niels Nygaard vil give en grundig status for 
arbejdet i DIF’s bestyrelse, forberedelserne til kommende OL og nogle af de 
forhold/udfordringer, som opleves aktuelt i specialforbundene. 
 
Det årlige budgetmøde holdes 4.-5. oktober i Idrættens Hus. De vigtigste 
punkter er det kommende politiske program og næste års budget, herunder 
fordelingen af midlerne fra DIF til hvert enkelt specialforbund.  
 



 

Team Danmark 
HJJ oplyste, at der styregruppemøde med Team Danmark 30. oktober, hvor 
masterplanen og de opnåede resultater i sæson 2019 skal evalueres, og 
samtidig skal der drøftes kommende tiltag og målsætninger for 2020 – 
herunder målsætning for cyklingens deltagelse ved OL i Tokyo. 

 
 
Punkt 5 Distrikter/udvalg/klubber/teams 

5.1 Distrikter 
JEM orienterede om, at Distrikt Sjælland har ansat David Rasmussen som 
forretningsfører pr. 1. september 2019. 
 
Der er desuden afholdt distriktsudvalgsmøde med de to distrikter, hvor der 
blandt andet blev drøftet e-cykling, antallet af cup-løb på landevej samt 
reglement og løbsplanlægning. 
 
JEM oplyste, at Distrikt Jylland/Fyn holder efterårsmøde den 3. november, 
mens Distrikt Sjælland forventer at holde efterårsmøde 16. eller 17. november.  
Det blev aftalt, at JEM kontakter Distrikt Sjælland for at undgå, at der indkaldes 
til efterårsmøde samme dato, der planlægges budget- og aktivitetsmøde med 
DCU-udvalgene. 
 
På distriktsudvalgsmødet havde HJJ orienteret om bestyrelsens behandlinger af 
sikkerhedsspørgsmålet og om det kommende arbejde med en IT-strategi, som 
er en del af DCU’s DIF-strategi vedr. udvikling af det politiske og administrative 
niveau af organisationen (herunder strategi for medlems- og licensdatabase 
samt tidtagning). 
 
5.2 Udvalg 
JEM oplyste, at Henrik Jappe har valgt at stoppe som medlem af MTB-udvalget. 
 
5.3 Klubber  
LK forlod lokalet under behandlingen af punkt 5.3. 
 
JEM orienterede om Team Change Lingerie (TCL), der indtil 1. juli 2019 var et 
selvorganiseret cykelnetværk for kvinder, men efter dialog med DCU’s 
udviklingskonsulent i regi af Bevæg Dig For Livet besluttede at blive en afdeling 
i Dansk Bicycle Club (DBC). I den forbindelse bad JEM bestyrelsen forholde sig 
til de sportslige reglers kapitel 3 §1.20, hvor det fremgår, at ”DCU-klubber kan 
ikke få tilladelse til at anvende kommercielt navn.”  
 
Bestyrelsen havde ingen indvendinger ift. navnet på en afdeling i en klub og 
pointerede, at rytterne ikke anvender navnet eller tøjet i forbindelse med 
licenscykelløb.  
 
Under punktet blev reglerne for klubnavne igen bragt op. 



 

Det blev besluttet at præsentere distrikterne for et forslag om at lempe og 
ændre navnereglerne. 

 
5.4 Teams 
Det økonomiske udestående med et team er afregnet.   

 
 
Punkt 6 Administration og sportslig sektor 
 6.1 Administrationens rapport 

JEM orienterede om, at han og JPH har deltaget i styregruppemødet i Bevæg 
Dig For Livet. DIF har valgt at Niels Chr. Levin ikke skal erstattes i 
styregruppen. 
Det er blevet besluttet at øge indsatsen og allokere flere midler til 
indsatsområdet ”Vækstforløb og klubudviklingsforløb” samt at fokusere på 
en indsats for kvinder. Derudover er det besluttet at evaluere de to 
indsatsområder ”Go Stil” og ”Riders” i forhold mulighederne for at bidrage 
yderligere til målopfyldelsen for medlemmer.  

 
6.2 Events  
JEM oplyste, at han har holdt møde med Michael Sandstød vedr. 6-dages- 
løbet og kontrakten, som Sandstød Sport og Event ApS ønsker forlænget og 
tilpasset. 
Bestyrelsen var positiv ift. anmodningen, men afventer konkret 
kontraktudspil. 
 
JEM orienterede om møde med Søren Brixen og DGI vedr. sideevent ifm. 
Tour de France. 
 
JEM orienterede om møde vedr. cykelløbet København-Århus og muligheden 
for tilladelse til at køre over Storebæltsbroen. Der afholdes nyt møde, når 
afgørelsen vedr. broen foreligger. 
 
6.3 Sponsorer 
JEM informerede om arbejdet med igangværende sponsorforhandlinger og 
om forhandlingerne med PostNord vedr. en forlængelse af sponsoratet.  
 
 

Punkt 7    Budget 
JEM gennemgik resultatet ultimo august og estimat for året. Det estimerede 
overskud er pt. lavere end budgetteret, men JEM oplyste, at forbruget 
følges tæt, og ta det endelige regnskab forventes at stemme overens med 
det budgetterede overskud.  
 
I forlængelse af punktet blev det besluttet at ændre format for Årets 
Cykelrytter. 

 



 

 
Punkt 8    DIF-projekt om fælles DM 

Søren Skaastrup fra Danmarks Idrætsforbund præsenterede visionerne for DM-
ugen 2021, hvor DIF ønsker at samle en lang række forbund og discipliner til ét 
stort DM i en by eller kommune. DIF har et meget stort ønske om, at DCU 
indgår i DM-ugen 2021, og terminen passer med landevejs-DM. 
DIF’s tanke er at skabe en folkefest, hvor interessen for og deltagelsen i elite-
DM for atleter på tværs af idrætsgrene øges betragteligt ved at afvikle én 
samlet event. Modellen er en succes i både Norge og Sverige. 
 
Aalborg Kommune har skrevet en hensigtserklæring ift. værtskabet i 2021. 

 
DIF er interesseret i alle discipliner under DCU, og som udgangspunkt kun 
senior-elite. 
 
Bestyrelsen er positiv over for ideen og bad administrationen arbejde videre og 
komme med et udkast til en model for deltagelse på bestyrelsesmødet 9. 
oktober. 
 

 
Punkt 9     e-cykling 

Danmarks Cykle Unions udviklingskonsulent Rasmus B. Rasmussen (RR) 
præsenterede projektplanen for etablering af e-cykling som disciplin under 
DCU. Han gennemgik den omfattende foranalyse herunder bl.a. 
funktionalitetstest og brugerundersøgelser. 
 
RR understregede, at der både er fokus på fair cykling ifm. konkurrencer og på 
på at skabe tilbud for bredde og B&U samt potentialet for at rekruttere nye 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen kvitterede for orienteringen og fandt projektet gennemarbejdet og 
spændende. Der var enighed om, at målet er ikke kun nye e-cykling-
medlemmer, men også positive synergieffekter ift. de andre discipliner og flere 
blivende medlemmer i klubberne.  

 
 
Punkt 10   Antidoping (punktet udgik) 
   
 
Punkt 11    Sikkerhed  

HJJ orienterede om arbejdet med sikkerhedstiltagene. HJJ og JEM har 
udarbejdet et katalog over prioriterede sikkerhedstiltag. 
  
HJJ oplyste, at man vil få et møde med justitsministeren i stand hurtigst 
muligt vedr. bekendtgørelser, trafikofficials og racemarshalls. 



 

HJJ pointerede, at det har højeste prioritet at få sikkerhedsuddannet 
løbsarrangører inden begyndelsen af landevejssæsonen 2020. 
 
Det er fortsat et mål at ansætte en sikkerhedsmedarbejder, og 
forudsætningen er en klar jobbeskrivelse og at distrikterne er med til at 
allokere økonomiske midler til området.  
 
HJJ fastslog desuden, at der vil blive arbejdet videre med driverlicenser, så 
der etableres et uddannelseskrav. Han pegede også på, at det skal afklares, 
hvad racemarshalls har af beføjelser, og så skal det kommunikeres klart, 
hvad flagposter og trafikofficials har af beføjelser. 
 
JEM orienterede om, at der er et ønske om at udvide 
kommissæruddannelsen med sikkerhedspunkter, og i den sammenhæng 
skal det besluttes, hvorvidt der skal være en ”technical delegate” til alle løb. 
 
Der var enighed om, at distrikterne er nødt til at bidrage økonomisk til at 
løfte opgaven med at støtte løbsarrangører og højne sikkerheden, ligesom 
der vil blive søgt forskellige fonde til finansiering af området, da det er helt 
afgørende, at cykelløb under DCU sætter standarden for sikkerhed. 
 

 
Punkt 12   Eventstrategi 

12.1 Eventstrategi 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som frem mod næste bestyrelsesmøde skal 
arbejde en eventstrategi for nuværende og kommende events med målet om 
øget professionalisering. 
Arbejdsgruppen består af LK, JK, HJJ, JEM og Lars Moss. 
 
12.2 Ansøgning om Gran Fondo World Championships 2024 
JEM oplyste, at DCU for at sikre transparens har sendt UCI-materiale vedr. 
mulige event til alle byer fra Sport Event Alliancen Danmark, således at byerne 
har haft mulighed for at byde ind på eventuelle arrangementer. 
 
HJJ oplyste, at der er opstået en ny mulighed for at byde på den meget 
attraktive World Cup i cyklecross i en fireårig periode, og på baggrund af de 
succesfulde cross-events World Cup og World Championships i Bogense 
kontakter JEM Destination Fyn vedr. mulighederne. 

 
Aalborg Kommune og Destination Fyn har sendt Letter of Intent for afholdelse 
af UCI Gran Fondo World Championships 2024, og bestyrelsen besluttede på 
baggrund af administrationens indstilling at arbejde videre med Aalborgs 
ansøgning. 
 
 
 



 

12.3 Øvrige events herunder VM i banecykling 2024 
JEM orienterede om, at interessen for DCU- og UCI events er stor i en række 
forskellige kommuner. 
  
JEM gav en status på Battle of the North, hvor der arbejdes med termin og TV-
aftaler. 
 
JEM oplyste, at det nye format af motionsløbet Kongeetapen er blevet positivt 
modtaget.  

 
 
Punkt 13   IT-strategi 

HJJ oplyste, at DCU i forbindelse med DIF-strategisporet, der omhandler 
professionalisering, skal udarbejde en samlet IT-strategi for hele DCU.  
Bestyrelsen besluttede på anbefaling fra BB at få udarbejdet en uvildig analyse 
af behov og muligheder. Det blev besluttet at rådføre sig med tidligere 
bestyrelsesmedlem Lars Ostenfeldt ift. analysen. 

 
 
Punkt 14   Eventuelt 

JEM oplyste, at Jørgen Anker Nielsen har stillet sig til rådighed som kritisk 
revisor. 
Bestyrelsen takkede for interessen, men valget af kritisk revisor sker på 
kongressen. 
 
JK efterlyste punkter og indhold i den seneste sportslige rapport.  
JEM noterede det og ville lade gå videre til den sportslige sektor, at bestyrelsen 
ønsker mere fyldestgørende sportslige rapporter og status på OL-
kvalifikationen. 


