
 

 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 16. december 2019  
 
 
Tid  Mandag den 16. december 2019 kl. 15.30-19.30 
Sted  Idrættens Hus, Brøndby 
Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Jens Panum 

Have (JPH), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL), Bo Belhage 
(BB), Joachim Parbo (JP), Hanne Blume (HB), Jens-Erik 
Majlund (JEM), Lars Moss (LM), Morten Bennekou (MB), Morten 
Anderson (MA) 

 JPH ankom under behandlingen af punkt 6. 
 
Mødeleder  Henrik Jess Jensen (HJJ) 
Referent  Morten Anderson (MA) 
 

 
  
Dagsorden 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Punkt 2: Nyt fra bestyrelsen 
Punkt 3: Indkomne forslag/ ansøgninger/rekorder – punktet udgik 
Punkt 4: Nyt fra formanden – herunder UCI, UEC, NC og DIF – punktet udgik 
Punkt 5: Distrikter/udvalg/klubber/teams 
Punkt 6: Administration og sportslig sektor 
Punkt 7: Evaluering af strategiske spor 
Punkt 8: Status e-cykling (punkt 8 blev gennemgået efter punkt 4) 
Punkt 9: Kongres 
Punkt 10: Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmøde er 22. januar kl. 17.30 i Idrættens Hus. 
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen 

Seminar vedr. Women’s WorldTour (WWT) 
JK orienterede fra UCI-seminar vedr. WWT. Mødet havde et politisk afsæt 
med deltagelse af UCI-præsident David Lappertient og gave et godt udbytte 
og overblik over arbejdet med WWT-teams og -kalenderen.  
JK, de norske og svenske parter fra Battle of the North mødtes med UCI’s 
ansvarlige for kvinde-programmet. Derudover blev drøftet, hvilke uafklarede 
punkter der fortsat er, som skal afklares inden ansøgningsfristen 10. marts 
2020.  

 
Møde vedr. B&U-klasser 
LK oplyste, at der indkaldt til B&U-møde med B&U-udvalget og distrikterne 
vedr. klasseinddeling den 29. december 2019 i Odense.  
 
Sikkerhedskampagne 
LK orienterede om et ambitiøst treårigt kampagneprojekt vedr. sikkerhed, 
adfærd, normer og ”sameksistens” på vejene, som bureauet Operate har 
været med til at udarbejde materiale til. I januar skal det endelige 
kampagneformat og finansieringen på plads, således at det kan godkendes 
af bestyrelsen. 
Det blev besluttet at give LK bemyndigelse til at arbejde videre med 
projektet. 

 
Sarbos mindefond 
LK orienterede fra indholdet af det første møde i Andreas Byskov Sarbos 
mindefond. De indsamlede fondsmidler er opgjort til godt 250.000 kr. 

 
Kommissæruddannelse 
PL orienterede fra en telefonisk dialog med Kommissærudvalgets formand, 
Henning Knudsen, der har fortalt om planerne for en ny kommissæruddannelse 
samt planer for videreuddannelse af nuværende kommissærer. 
 
Kontraktforhandlinger med Jesper Worre 
HJJ orienterede om kontraktforhandlingerne med Jesper Worre (JW). Fra og 
med 2020 vil JW få tilknyttet en ekstra personressource, som skal indsamle 
erfaringer med henblik på kunne indgå som dansk løbsansvarlig i Battle of the 
North. 
 
Ny direktør 
HJJ oplyste, at ansættelsesforløbet ifm. ny direktør forløber planmæssigt, og at 
anden jobsamtalerunde samt test følger i den kommende uge.  



 

Der vil være afskedsreception for JEM den 22. januar 2020 kl. 14.30-16.30 
Idrættens Hus. 
Invitationer udsendes inden nytår. 

 
Proces vedr. formandsrolle og -honorar 
BB anmodede om bemyndigelse til at fortsætte processen med at gøre 
formandsjobbet mere tilgængeligt – herunder evt. økonomisk råderum til at 
frikøbe formanden fra sit civile erhverv i et passende omfang. Processen har 
været drøftet siden 2017.  
PL bemærkede, at det også ligger under strategisporet vedr. udvikling og 
professionalisering af organisationen. 
Det blev besluttet, at BB skal lave et oplæg til Repræsentantskabet. 
 
Mål for cykelcross 
BB efterlyste konkret målsætning for cykelcross – fx sportslige resultatmål 
inden for fem år. 
MB noterede ønsket og vil efter februar kunne uddybe forventningerne på 
baggrund af den første sæson efter hans/landstrænerens tiltrædelse. 
 
Bestyrelsesmøder i Q1 & Q2 2020 
HJJ foreslog at holde bestyrelsesmøder på følgende datoer: 
22. januar klokken 17.30 i Idrættens Hus, Brøndby 
21. marts – dagen før årets kongres, Horsens 
April/maj – bestyrelsesseminar og strategiarbejde med den nye direktør 
19. juni - bestyrelsesmøde under DM-ugen, Vejle/Give 
 

 
Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 

Punktet udgik. 
 

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

 Punktet udgik. 
 

 
Punkt 5 Distrikter/udvalg/klubber/teams 

Teammanager-møde 
JEM orienterede om et møde med repræsentanter fra DCU-, continental- og 
pro-continental-teams. 
Team-repræsentanterne var kritiske over for blandt andet cup-løbene, og at 
løbenes niveau svinger for meget, hvilket gør danske løb uattraktive for TV og 
sponsorer.  
LM og MB har italesat, at hverken administrationen eller den sportslige sektor 
kan beslutte noget ift. cup-løbene, da det er klubberne og distrikternes, der er 
øverste myndighed i den sammenhæng. 

 



 

 
Punkt 6 Administration og sportslig sektor 

6.1 Administrationens rapport 
Events 
JEM oplyste, at DCU har meddelt UCI, at man vil søge om VM i BMX 2025 i 
København samt Gran Fondo-VM i 2024 i Aalborg. Sport Event Denmark har 
meddelt, at de giver økonomisk støtte, hvis UCI tildeler arrangementerne til 
DCU/Danmark.  
 
VM på landevej (København), VM i cykelcross (Herning) og et VM i MTB-
maraton (Silkeborg) er alle opgivet grundet økonomiske krav og korte 
tidsfrister. 
 
JEM orienterede om møde med Flandern Classics, Sport Event Denmark og 
Wonderful Copenhagen vedr. World Cup i cykelcross. 
Budgetmæssigt er alle danske parter betænkelige ved projektets økonomi, 
ligesom det er urealistisk at gennemføre en ansøgningsproces med så kort 
tidsfrist. 
DCU har meddelt Flandern Classics, at det ikke er muligt at deltage i 
budprocessen for 2020, men at der gerne holdes gang i dialogen om evt. 
fremtidige World Cups. 
 
Vedr. suspendering af BMX-rytter 
Sagen vedr. suspendering af en BMX-rytters licens har været for DIF’s 
appelinstans.  
 
(Ref.: Afgørelsen er efter bestyrelsesmødet fremsendt til DCU, og afgørelsen 
fra DCU’s Ordensudvalg er stadfæstet, således at suspenderingen står ved 
magt.) 
 

 
6.2 Den sportslige sektors rapport 
MB gav en sportslig status på det første år efter hans tiltrædelse herunder 
strategi og resultater. Han understregede, at selvom resultaterne i 2019 har 
været gode, er der stadig mulighed for forbedring.  
 
MB orienterede videre om masterplanen inkl. OL- og mesterskabsmål, 
antidoping indsats, talentudvikling og rekruttering.  
 
Trivsel 
MB orienterede om, at DIF og Team Danmark har iværksat forskellige 
trivselsinitiativer og indsatser mod spiseforstyrrelser. Alle forbund skal 
udpege en ansvarlig for atleternes trivsel, og MB har peget på sig selv.  
 
Bestyrelsen ønskede en whistleblower-mulighed evt. på DIF-niveau, hvilket 
MB vil indtænke i trivselsordningen. 



 

 
VM landevej 
MB understregede, at Anders Lunds forberedelser og rytterkontakt var en 
stor del af det resultat, der blev skabt ved VM på landevej. 
 
Talentudvikling 
MB oplyste, at talentarbejdet går godt og følger de planer, der er lagt, men 
at der kunne være et landstræner-ressourcebehov for ungdomsherrerne på 
landvej. 
 
HJJ bemærkede, at budgettet til eliteafdelingen aldrig har været større, og 
at det ikke er muligt at øge budgetterne i hverken 2020 eller 2021 fra DCU’s 
side til egen-finansiering, men at MB bedes overveje, hvordan hans ønsker 
kan opfyldes inden for nuværende lønsum.  
MB var enig i, at ændrede prioriteringer fremover kan blive nødvendige. 
 
MB uddybede både den sportslige baggrund og den kommunikative del af 
talentudviklingsstrategien, der fokuserer på den langsigtede udvikling og 
ikke kortsigtede B&U-mål. 
 
Pige- og kvindecykling 
MB orienterede om det første halve år med kvindelandstræner Tayeb Braikia 
(TB), der er kommet godt i gang og har mange aktiviteter og får positive 
tilbagemeldinger. TB har især fokus på de unge ryttere og har fået gang i 
månedlige træningssamlinger og indhentning af træningsregistreringer. 
 
MB orienterede også om, at der er etableret en lovende pige-/kvinde-
kraftcentertræning på banen. 
 
Banestatus 
MP oplyste, at der har været stor aktivitet ift. arbejdet med 
banelandsholdets udstyr frem mod OL. Der er lavet aftale med en britisk 
præstationsanalytiker, der arbejdes med Argon18 vedr. cyklerne, og både tøj 
og hjelme er registreret hos UCI. MB understregede, at indsatsen fra LM har 
været afgørende ift. Parentini- og Argon18-aftalerne. 
 
MB orienterede desuden om, at 4.000 meter-holdet har været udfordret af 
Niklas Larsens skader og Casper Folsachs karrierestop, og i det lys er 
resultaterne endnu mere tilfredsstillende. Folsach er indtrådt i en 
rådgivende rolle på materiel-siden, hvor han yder en meget stor indsats. 
 
MTB-status 
MB gav en status på MTB-udviklingen, hvor de initiativer, som blev indledt i 
2011-2012, og som er drevet af Mads Bødkers meget omfattende indsats på 
alle niveauer, begynder at give sportslige resultater ud over Annika Langvad 
– både på herre- og kvindesiden. 



 

 
BMX-status 
MB orienterede om BMX, der får stor opmærksomhed – også fra Team 
Danmark – og som er inde i en meget positiv udvikling. Der er etableret en 
ny talentudviklingsstruktur, og landstrænerne har rapporteret et stort 
talentpotentiale i de ældste ungdomsårgange. 

 
Cykelcross-status 
MB gav en status på cykelcross, der stadig ikke er en OL-disciplin, hvilket 
begrænser de økonomiske midler, og derfor ikke er en primær disciplin for 
de bedste ryttere. Landstræneren har i samråd med MB valgt at fokusere på 
unge ryttere med potentiale og et ønske om at satse på cross i stedet for 
seniorryttere, der ikke har eller kan nå internationalt niveau. Modstanden i 
miljøet gør det stadig yderligere vanskeligt at løfte disciplinen. 
 
HJJ oplyste, at elitearbejdet i OL-disciplinerne typiske er 60% finansieret af 
blandt andet Team Danmark, og da cykelcross ikke er en OL-disciplin, er 
der tale om 100% DCU-finansiering ift. landshold og talentarbejde.  
Han understregede, at det er vigtigt at få etableret et konstruktivt 
arbejdende udvalg med opbakning fra miljøet omkring.  
 
 

Punkt 7 Evaluering af strategiske spor 
 Professionalisering af det politiske og administrative niveau 

JEM gav en status på de strategiske spor, der ligger i DIF-aftalen. Målene for 
sporet ”Professionalisering af det politiske og administrative niveau” er ikke 
indfriet, hvilket blandt andet skyldes, at andre store projekter er blevet 
prioriteret. 
JEM pointerede desuden, at der ikke har været den nødvendige distrikts-
opbakning, og derfor vil det kræve større bestyrelsesinvolvering at nå 
målene. 
 
JPH foreslog at involvere Repræsentanskabet for at få det nødvendige 
mandat til at arbejde med sporet, hvilket der var enighed om. 
 
Rekruttering af børn og unge 
JEM oplyste, at alle procesmål for sporet ”Rekruttering af børn og unge” er 
indfriet, og der er en forventning om, at det vil afspejle sig i 
medlemstallene. 
 
Bevæg dig for livet 
JEM orienterede om, at projektet er præget af udskiftning i både 
styregruppe og på projektlederposten. Resultatmålet er nedsat fra 13.500 til 
7.000 i den samlede periode. Visionsgruppen har endnu ikke svaret på 
denne justering af måltal. 
 



 

De DCU-relaterede aktiviteter har været positive med en væsentlig forøgelse 
af antallet af nye klubber og medlemmer i DCU. 
JEM gennemgik projektets budget og orienterede desuden om, at blandt 
andet Riders-konceptet skal gentænkes. 

  
  
Punkt 8 Status e-cykling 

Rasmus B. Rasmussen (RBR) gav en status på e-cyklingprojektet. Der er tilmeldt 
godt 700 brugere, og der er oprettet to nye klubber, som samlet repræsenterer 
275 nye DCU-medlemmer. Det er betragteligt over målsætningen, der var 250 
brugere i løbet af januar – der var ikke en målsætning for nye medlemmer.  
Projektet er blevet modtaget meget positivt, der er både stor 
medieopmærksom, stor tilslutning til løbene og stor medlemsaktivitet, hvilket 
også stiller nye krav til driften af projektet. 
 
JEM oplyste, at der ligger forslag til at oprette et e-cyklingudvalg og indskrive 
e-cykling i Danmarks Cykle Unions love, og forslagene følger de deadlines, der 
er defineret i lovene, og beslutningsprocessen, hvor distrikter og klubber høres 
inden evt. vedtagelse. 
 
Bestyrelsen bad RBR udarbejde et overblik over muligheder for medlemstilbud, 
kommercielt potentiale og omkostninger/indtægter samt et oplæg til en 
licensmodel. 
 

 
Punkt 9 Kongres 

JEM gennemgik programmet for årets kongressen, der afholdes den 22. 
marts på Hotel Opus i Horsens. 
 
- Administrationen sender indkaldelse til kongres samt årsberetning 

senest fredag den 6. marts. 
- Torsdag den 30. januar sendes forvarsel om dato til 

distriktsrepræsentanter m.v. 
- Torsdag den 30. januar sendes forslag til lovændringer til 

distriktsbestyrelser, Repræsentantskabet, udvalg og klubber. 
- 15 januar: Distrikternes og udvalgenes sidste indleveringsdag med 

begrundede og kommenterede forslag til bestyrelsen. 
- 30. januar: De kommenterede og renskrevne forslag skal være 

distriktsbestyrelsen, Repræsentantskabet, udvalg samt klubber i hænde. 
- 28. februar: Forslagene skal være behandlet på distrikternes årsmøder. 
 
HJJ mindede om, at Distrikt Jylland/Fyn har indkaldt til årsmøde den 26. 
januar 2020, hvorfor det vil være formålstjenstligt at udsende forslag til 
lovændringer til distriktsbestyrelser, Repræsentantskabet, udvalg og klubber 
den 16. eller 17. januar 2020, således at forslagene kan bearbejdes inden 
dette møde. 



 

 
Bestyrelsesmedlemmer på valg 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

• LK 
• JPH 
• PL 
• HB 
• JP 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er villige til genvalg. 

 
Udvalg 
Der er valg til formandsposten for Ordensudvalget, Landevejsudvalget, B&U-
udvalget, MTB-udvalget, Cykelcross-udvalget, Masterudvalget, og Spor- & 
Naturudvalget. 
Formanden for MTB-udvalget, Uffe Degn, genopstiller ikke. 
 
JEM foreslog at lægge Masterudvalgets opgaver ind under 
disciplinudvalgene.  
Der var opbakning til forslaget, og HJJ drøfter dette med distrikterne. 
 
LK pointerede, at der skal en dialog i gang med distrikterne ift. ansvars- og 
rollefordeling mellem udvalg og distrikter. 

 
 
Punkt 10 Eventuelt 

MTB-klubber 
BB oplyste, at Distrikt Sjælland har haft positive møder med MTB-klubberne, 
og deres engagement og villighed til at gå ind i flere aktiviteter stemmer 
ikke overens med det billede, som MTB-udvalget har tegnet. 
 
Licensstruktur 
BB adresserede de udfordringer, som licenssystemet fortsat repræsenterer, 
og han pointerede, at det er nødvendigt at gøre op med det nuværende 
system. 
Der var enighed om at behandle emnet på næste bestyrelsesmøde. 
JEM opfordrede til at få så mange klubber med på idémødet 11. januar, hvor 
nye forslag kan blive fremsat og konkretiseret, så processen frem mod 
implementering i 2021 kan sættes i gang. 


