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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

 
Punkt 2 Information om corona-situationen  
 Budgetopfølgning 

MEP orienterede om de nuværende realiserede budgetforhold og de 
forskellige økonomiske scenarier, der kan blive realiteten for Danmarks 
Cykle Union som konsekvens af corona-krisen. 
 
Scenarier opererer med mange forskellige ukendte parametre, hvor de 
væsentligste er indtægter fra cykelløb ved åbning på forskellige tidspunkter, 
sponsorindtægter, muligheden for at afvikle PostNord Danmark Rundt og DM 
samt udgifter ifm. landsholdsaktiviteter og internationale mesterskaber. 
 
De forventede manglende indtægter ved normal aktivitetsopstart 1. 
september er 3,4 millioner kroner med et estimeret underskud på op til 1,4 
millioner kroner – altså 2,3 millioner kroner under det oprindelige budget 
for 2020. I tilfælde af aflyste cykelløb i en længere periode vil underskuddet 
kunne blive større. 
 
HJJ oplyste, at DIF har nedsat en arbejdsgruppe, der ser på Danmarks Cykle 
Union og forbund med samme udfordringer, hvor de manglende indtægter 
ikke dækkes af støttepakker eller kompensationsordninger, der kun går til 
omkostnings- og udgiftsdækning. 
 
MEP orienterede desuden om, at der er en meget positiv dialog med både 
Team Danmark og DIF om økonomisk støtte. 
 
Licens 
JPH spurgte til håndtering af den betalte licens, og der var enighed om, at 
de økonomiske konsekvenser af at refundere licenspenge er for 
vidtrækkende. Desuden forventes det fortsat at afvikle et tætpakket 
løbsprogram efter 1. september. 
 
HJJ påpegede, på baggrund af mange positive tilkendegivelser for klubber 
og medlemmer, at der generelt er meget stor forståelse for situationen, og 
at langt de fleste licensholdere også i denne sammenhæng ville stå sammen 
om at støtte dansk cykelsport gennem krisen, ligesom de fleste medlemmer 
havde udvist samfundssind og betalt kontingent til klubberne.  
 
JK foreslog at se på forskellige fordelsaftaler og lignende til licensholderne 
– både som tak og som kompensation 
Det blev besluttet at indstille til repræsentantskabet, at licensen for 2020 
ikke kan tilbagebetales uanset sæsonudviklingen, at årets licenspris ikke 
halveres pr. 1. august. 



 

Hjemlige teams  
LK spurgte til situationen på de danske teams. 
MEP oplyste, at der arbejdes intensivt på at tilvejebringe både sportslig og 
økonomisk støtte til kontinental- og prokontinental holdene, og situationen på 
DCU-teams skal afdækkes. 
 
Løbssituationen 
MEP orienterede fra møderne i krisestaben vedr. termin og løbsmulighederne 
resten af året. Der er ugentlige møder mellem HJJ, MEP og de to 
distriktsformænd, hvor der både arbejdes på en kalender for løb efter 1. 
september og på protokoller for afvikling af alternative cykelløb efter 8. juni. 
 
HJJ oplyste, at der i forbindelse med arbejdet med den nye kalender fra 1. 
september opereres med en prioritering ift. tildelingen af løb, da der vil være 
betydeligt flere ønsker om at holde løb end ledige datoer. Prioriteringslisten vil 
blive sendt til samtlige klubformænd. 
 
LK spurgte til muligheden for at få polititilladelser til afvikling af løb. 
HJJ bekræftede, at tilladelser fra vej- og politimyndigheder pt. er en af de 
største udfordringer for at komme i gang med cykelløb, og derfor er der dialog 
med DIF om kraftigt at anmode Kulturministeriet om at sørge for, at Rigspolitiet 
har nøje instrukser ift. cykelløb. 
 
HJJ oplyste, at kampagnen vedr. 1,5 meter afstand fra overhalende biler til 
cyklister er blevet vel modtaget og har fået positiv opmærksomhed, og på den 
baggrund vil MEP og HJJ gå i dialog med transportministeren og samtidig 
orientere justitsministeren om udfordringerne ift. genåbning af løb. 
 
DM i landevejscykling og PostNord Danmark Rundt 
MEP gav en status på mulighederne for at afvikle DM i landevejscykling og 
PostNord Danmark Rundt. Det bliver ikke muligt at afvikle det DM, som Give 
Cykelklub og Vejle Kommune har ønsket, og da begge parter er positivt 
indstillet ift. at flytte arrangementet til 2021, anbefalede MEP at tildele Give 
Cykelklub og Vejle Kommune DM 2021. 
 
Det blev besluttet, at Give Cykelklub og Vejle Kommune får DM i 
landevejscykling 2021, mens det samtidig undersøges, om det er muligt at finde 
en ny værtsklub og værtskommune for DM 2020. 
 
MEP orienterede om møder med PostNord og andre interesserenter vedr. 
PostNord Danmark Rundt. Der er fortsat ikke klarhed over myndighedskrav og 
sundhedsrisici, og dermed er mulighederne for at afvikle løbet i september 
meget usikre. Dermed er der også store risici forbundet med at investere i at 
organisere løbet, men med få måneder til evt. løbsstart, er det presserende at 
komme i gang og derfor nødvendigt at træffe en endelig beslutning i løbet af 
den kommende uge.   



 

Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 
Ansøgning om midler til B&U-camp  
Baneudvalget samt B&U udvalget indstiller i fællesskab at der afholdes 
ungdoms-camp på banen i Odense, efter ansøgning fra Claus Rasmussen, 
Cycling Odense og Odense Cykelbane der har ansøgt om økonomisk støtte 
til afvikling af en ungdoms-camp på banen i Odense i uge 42. 
 
Det blev besluttet at bevillige støtte til campen. 

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

DIF og kongres 
HJJ orienterede om, at DIF’s årsmøde er flyttet til lørdag den 20. juni, og at 
mødet vil blive afholdt digitalt.  
 
DIF opfordrer forbund til at afholde deres årsmøder og kongresser digitalt. 
 
HJJ foreslog, at hvis forsamlingsloftet hæves til 50 personer vil Danmarks Cykle 
Unions kongres blive afholdt fysisk for repræsentantskabet i Horsens med 
mulighed for øvrige deltagere til at følge mødet digitalt. Hvis loftet fastsættes 
til 30 personer, afholdes kongressen digitalt. 
Det blev besluttet at følge denne mødemodel. Når det kommende 
forsamlingsloft er fastsat udsendes indkaldelser.  
 
UCI 
HJJ oplyste, at der er positiv dialog med UCI vedr. afholdelse af UCI VM i BMX i 
København i 2026 og UCI Gran Fondo VM i Aalborg i 2024. 
 
UEC 
HJJ oplyste, at der arbejdes på at arrangere EM i banecykling i Bulgarien i 
november, mens EM på landevej i Trento er udskudt til 2021, men der arbejdes 
på alternativer for landevejs-EM i 2020. Og EM i MTB forventes afholdt ligesom 
EM i BMX og 3 UEC Cups er i proces.  
 
 

Punkt 5 Distrikter/udvalg/klubber/teams 
MEP orienterede fra møder med repræsentanter for de danske trial-klubber, og 
der er positive tilkendegivelser fra Jonas Boritz, Conny Johnsen og Edvard 
Larsen ift. at indtræde i Trial-udvalget. 
 

 
Punkt 6 Administration og sportslig sektor 

MEP indledte punktet med at takke for de mange input og forslag til 
aktiviteter under krisen, og han beklagede, at det i sagens natur kun var 
yderst begrænset, hvad der kunne lade sig gøre, når størstedelen af 
medarbejderne er sendt hjem på lønkompensation. 



 

 
 

 
6.1 status fra udvikling/kommerciel afdeling 
LM orienterede om aktiviteterne i afdelingen herunder Bevæg Dig For Livet-
motionsløbet ifm. næste års Grand Depart, virtuelle cykelløb, Uno-X Cup på 
Zwift. 
 
Danmark cykler sammen 
Blandt de kommende aktiviteter er det virtuelle løb ”Danmark cykler sammen”, 
der afholdes i samarbejde med Julemærkefonden og skal være med til at rejse 
penge til og opmærksomhed omkring Julemærkehjemmene. 
 
Uno-X Cup på Zwift 
Uno-X Cup på Zwift, der afholdes i samarbejde med Feltet.dk, Uno-X og 
Elite/Shimano, er kommet enormt godt fra start med flere end 800 deltagere i 
første afdeling og en vækst i antallet af seere på diverse streamingplatforme fra 
første til anden afdeling. 
 
Webshop 
Der er lanceret en ny webshop, hvor der fx både sælges cykeltøj, fantøj og 
energiprodukter. DCU har ikke varelager eller anden økonomisk binding i den 
forbindelse. 
 
Zakobo 
Der er indledt et samarbejde med Zakobo, men samarbejdet er helt bevidst ikke 
bundet op på en central økonomisk aftale og handler blot om klubrabat og 
anbefaling af et godt system. 
 
Webinarer 
Der er indledt en webinarrække for klubber og medlemmer, der både skal 
give gode råd til genstart af klublivet og facilitere samarbejde og inspiration 
på tværs af klubber. Webinarerne er blevet modtaget meget positivt, og det 
vil være et tilbud, der også fortsættes efter krisen.  

 
6.2 status fra sportslig afdeling 
MB gav en status på aktiviteter og planer for den sportslige sektor. 
 
Pige-/kvindecykling 
Tayeb Braikia har haft individuelle træningsture med 18 landsholdsaktuelle 
pige-/kvinderyttere i U17, U19 og eliteklassen. Det har været en succes, og 
der planlægges tilsvarende ”cykelmøder” i næste off-season. 
Braikia vil - når det er muligt - besøge en række forskellige klubber, som har 
kvindehold eller mange elitepige-/kvinderyttere. 
 
Banelandsholdet 



 

Casper Jørgensen har overtaget den fulde trænerrolle for alle 
banelandsholdsryttere, både herrer og kvinder. Ballerup Super Arena er nu 
blevet åbnet for landsholdet, og testarbejdet genoptages søndag den 17. 
maj. 
 
Elitestrategi 
MB har udarbejdet første del af den elitesportslige strategi, selvom Team 
Danmark i øjeblikket har sat strategiarbejdet på pause. Første udkast til 
strategi vedr. BMX og banecykling er således klar til gennemsyn og 
gennemskrivning. 
 
U19-træning 
Der har været en uheldig, men forståelig, tendens til, at nogle U19-rytterne 
har konkurreret på at køre længst, hvilket har medført træningsture på 
distancer langt over det hensigtsmæssige. Samtlige teams og ryttere er 
informeret om, at det er en overordentlig dårlig idé at overtræne, og at det 
kan medføre skader. 
 
Træningsregistreringer 
MB har overtaget at indhente og svare på træningsregistreringer for de 
ryttere, hvor landstrænerne er sendt hjem på lønkompensation – det gælder 
flere discipliner. 
Der bliver generelt trænet flot, og der har været positiv respons på 
feedbacken på registreringerne, og MB fortsætter med at holde kontakt til 
rytterne, indtil trænerne er tilbage. 
 
Webinarer 
I de kommende uger vil blive hold webinarer for både elite- og talentryttere 
med tilknytning til Team Danmark. 
Webinarerne vil blandt andet have input fra Team Danmarks sportspsykolog 
og vil fokusere på træning og motivation under krisen, hvor sæsonmålene er 
forsvundet. 
 

 
Punkt 7    Økonomi 

MEP oplyste, at der i forbindelse med omorganiseringen i administrationen er 
behov for udarbejdelse af relevant opfølgningsprocedure for økonomien. Det 
skal sikre løbende opfølgning i ledergruppen - sammen med den 
økonomiansvarlige fra bestyrelsen - og transparent budgetopfølgning og 
budgetlægning for bestyrelsen. 
MEP oplyste, at LM og MB fremover vil stå for økonomiopfølgning ift. poster 
inden for deres ansvarsområder, og at bestyrelsen vil modtage månedlige 
opfølgninger og samlede kvartalsrapporter.  
 
MEP uddybede kort kvartalsregnskabet (se Punkt 1) og de nye tiltag ift. 
økonomiopfølgning. Der er løbende møder mellem PL, MEP, LM og MB, og i 



 

samarbejde med DIF vil der være yderligere konto-, data- og budgetjusteringer 
fra 2021. 
 
HJJ bemærkede, at der fortsat er afsat midler til sikkerhedstiltag, og der skal 
snarest ske en drøftelse af, hvordan midlerne skal i spil. 

 
Punkt 8    Sportslige regler 

Punktet udgik. 
 
Punkt 9     Love for DCU og standardvedtægter for distrikterne 

Punktet udgik. 
 

Punkt 10   Proces for arbejdsgrupper vedrørende strategispor med DIF 
PL orienterede om genstarten af arbejdet i strategisporet vedr. udviklingen af 
det politiske og administrative niveau i Danmarks Cykle Union.  
 
Der skal dedikeres en ressourceperson fra administrationen til strategisporet, 
og distriktsformændene skal involveres i og godkende grundlaget for arbejdet 
med strategisporet, før den egentlige arbejdsproces genoptages. 
 

 
Punkt 11    Fælles DM  

Punktet udgik – fælles DM er udskudt til 2022. 
 

 
Punkt 12   Sikkerhed 

Adfærdsprojekt 
LK præsenterede beskrivelse af adfærdsprojektet med arbejdstitlen ”Sammen 
på Vejen” vedr. cyklister/bilister.  
Projektet er en flerårig indsats, og notatet vil i juni blive behandlet på et 
bestyrelsesmøde i Nordea-fonden, der skal tage stilling til, om der skal 
udarbejdes en konkret projektplan. 
 
Ansvar ved cykelløb 
PL oplyste, at formanden for Kommissærudvalget, Henning Knudsen, havde 
gjort opmærksom på, at der er opstået usikkerhed om, hvem der har ansvaret 
for sikkerheden ved cykelløb, og at det er vigtigt for kommissærerne at få 
udbredt kendskabet til, at de er sportslige dommere og ikke 
sikkerhedsansvarlige ift. løbets rammer. 
 
HJJ fastslog, at polititilladelsen gives til løbsarrangøren, der entydigt er 
ansvarlig for løbets sikkerhed, og at det skal formidles igen til løbsarrangører, 
ryttere, frivillige og kommissærer, hvis der er tvivl om det. 
HJJ foreslog i forlængelse af dette, at der holdes webinarer for løbsarrangører. 
Gerne i god tid før sæsonstart (landevej), således at ny lovgivning, vejledning, 



 

sikkerhedstiltag, kompetencer og uddannelse samt anden erfaringsudveksling 
kan indgå.  

 
 
Punkt 13   Antidoping 

BB præsenterede et oplæg til en antidoping-politik, der skærper sanktionerne 
mod personer, som er testet positiv for forbudte stoffer, ift. deltagelse på 
landshold, politisk/frivilligt arbejde og alle typer kontraktansættelser i unionen. 
Politikken skal give nogle klarere etiske regler og sende et utvetydigt signal om, 
at brug af doping ikke accepteres i Danmarks Cykle Union. 
 
HJJ noterede, at der var enighed om intentionerne med oplægget, og at det nu 
vil blive præsenteret for DIF’s og ADD’s jurister. 
 
 

Punkt 14   Fremtidens motionscykelløb 
Punktet udgik. 
 
 

Punkt 15 Eventuelt 
MEP oplyste, at det temamøde for bestyrelsen, der var planlagt til 19. juni, 
rykkes til 8. september, og at nye datoforslag til bestyrelsesmøder vil blive 
fremsendt hurtigst muligt. 

 


