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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.1 Konsekvenser i relation til 
COVID-19 samt punkt 2.3 De strategisk spor: Professionalisering af det politiske 
og administrative niveau. 
 

 
Punkt 1 Nyt fra bestyrelsen 
 2.1 Konsekvenser i relation til COVID-19 

Generelt 
HJJ orienterede om krisehåndtering i Danmarks Cykle Union herunder blandt 
andet udmelding om aflysning af aktiviteter. Han oplyste, at der er oprettet en 
krisestab bestående af distriktsformændene, HJJ og MEP, og at der afholdes 
løbende krisemøder - næste møde afholdes den 22. marts. 
 
Der var enighed om at fortsætte den nuværende håndtering, hvor krisestaben 
består af formanden, direktøren og de to distriktsformænd. Den normale 
beslutningsproces er i denne situation ændret, så distrikterne ikke træffer 
individuelle beslutninger eller kommer med individuelle udmeldinger. 
Krisestaben træffer driftsbeslutninger og informerer efterfølgende bestyrelsen.  
Og DCU forestår kommunikationen – så den er fælles og ensartet. 
 
HJJ pointerede, at alle løbs-, møde- og kursusaktiviteter på nuværende 
tidspunkt er indstillet til og med 30. april, men at datoen kan ændre sig ifm. nye 
udmeldinger fra myndighederne, DIF eller UCI. 
 
Lige nu afventer DCU en evt. forlængelse af karantæneforholdene, som løber til 
og med 30. marts samt udmeldinger ift. grænse- og rejserestriktionerne, der 
løber til og med 13. april. Det forventes, at krisestaben den 14. eller 15. april, når 
ind- og udrejserestriktionerne foreligger, kan udsende information med en 
udmelding i forhold til afvikling eller ikke-afvikling af aktiviteter i maj måned. 
 
Forretningsmæssige aspekter 
MEP præsenterede flere mulige forslag ift. den aflyste kongres, og bestyrelsen 
støttede en model, hvor beretninger og regnskab sendes elektronisk til 
godkendelse hos Repræsentantskabet med høringsfrist, mens godkendelse af 
lovændringer samt valg til bestyrelse og udvalg sker under en ny kongres, der 
søges afviklet i forbindelse med DM-ugen - lørdag den 20. juni i tidsrummet kl. 
10-12. 
 
HJJ gjorde opmærksom på, at kongressen ifølge DCU’s love skal afholdes inden 
udgangen af april måned, og derfor vil der under alle omstændigheder være tale 
om, at DCU ledes af en forretningsbestyrelse indtil afholdelse af kongressen. 
Dette betyder, at der ikke kan implementeres større ændringer før afholdelse af 
en ordinær kongres. 
 



 

JK bemærkede, at det ikke fremgår af lovene, at kongres og afstemning skal ske 
fysisk, og dermed er der ikke en lovmæssig forhindring for en digital/elektronisk 
kongres. HJJ var enig og pegede på, at UCI og UEC også har implementeret 
muligheden for elektronisk afstemning. 
 
Der var enighed om at afholde kongressen 2020 på følgende måde: 
 

Del 1 
Repræsentantskabet bedes godkende beretninger og budget  
via mail med svarfrist på 1 uge 
1. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
2. Godkendelse af udvalgenes beretninger 
3. Godkendelse af revideret regnskab 
4. Forelæggelse af det kommende års budget - til orientering 
5. Godkendelse af licenspris (det indstilles til, at licensprisen ikke ændres 
grundet den nuværende situation) 
6. Godkendelse af formandens honorar (det indstilles ligeledes til, at 
honoraret ikke ændres) 
 
Del 2  
Der afholdes minimeret kongres i forbindelse med DM-ugen i Give  
lørdag d. 20. juni kl. 10.00-12.00 
1. Valg af dirigent 
2. Indkomne forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter 
3. Valg af bestyrelse 
4. Valg til udvalg 
5. Udvalg valgt uden for DCU’s kongres 
6. Valg af revision 

 
Økonomiske aspekter 
MEP oplyste, at corona-situationen naturligvis påvirker økonomien, og at det er 
meget svært at sige noget om udviklingen på nuværende tidspunkt. 
MEP, LM og MB har holdt budgetmøde og er i gang med at undersøge, hvordan 
blandt andet Team Danmark forholder sig til de midler, der skulle have været 
anvendt til aktiviteter, som ikke er mulige at gennemføre. 
 
MEP pegede også på, at aflyste løb herhjemme påvirker genopretningsfonden, 
men at det samlede billede afhænger af, hvordan sagen udvikler sig, 
 
Der er indkaldt til regnskabsmøde med den tidligere direktør, Jens-Erik 
Majlund, mandag den 23. marts for at få overblik over aktivitetsniveauets 
forventede indvirkning på budgettet. MEP oplyste, at alle medarbejdere er 
blevet bedt om at afvikle al restferie inden udgangen af påsken. 
Der er indkaldt til budgetopfølgnings- og regnskabsmøde med PL (bestyrelsens 
økonomiansvarlige) og HJJ onsdag den 25. marts. 
 



 

Sportslige aspekter 
MB gav en status fra den sportslige sektors arbejde med eliteryttere. 
Landstrænerne er blevet indskærpet, at de ikke må mødes fysisk med  
atleterne, men at de skal motivere og tale med rytterne og hjælpe dem i så vid 
udstrækning som muligt. 
 
MB oplyste, at BMX- og banerytterne er hårdes ramt, da de ikke har mulighed 
for at træne på de lukkede faciliteter. Der arbejdes i øjeblikket målrettet på at 
få etableret træningsmuligheder for de atleter. Simone Tetsche Christensen er 
rejst hjem, da UCI-centret i Schweiz er lukket. 
MTB- og landevejsrytterne kan i stor udstrækning stadig træne, men er også 
ramt af, at faciliteter til styrketræning er lukket. En del ryttere er rejst hjem fra 
Spanien for at have den mulighed, da de spanske myndigheder har forbudt al 
udendørs træning.  

 
HJJ oplyste, at UCI har ”frosset” OL-kvalifikationen pr. 3 marts, og at IOC lige 
nu ikke vil åbne for større kvoter for deltagelse i de enkelte discipliner. 
MB fortalte, at den danske strategi har været at kvalificere rytterne i alle 
discipliner så tidligt som muligt, og derfor vil det pt. ikke have negativ 
indflydelse på den danske kvalifikation, hvis status pr. 3. marts fastholdes for 
alle discipliner. 
 
Kommercielle aktiviteter 
LM oplyste, at situationen naturligvis også påvirker det kommercielle arbejde og 
allerede på nuværende tidspunkt gør det urealistisk at indfri årets målsætning 
for nye sponsorer, og derfor bliver der arbejdet med andre muligheder som fx 
ny webshop, fondsansøgninger og udvidelse af eksisterende samarbejdsaftaler. 
LM orienterede fra et møde med PostNords marketingsledelse før corona-
krisen, hvor også MEP og Jesper Worre deltog. Det var et positivt møde med 
fokus på PostNord Danmark Rundt, og der er planlagt et nyt møde den 2. april. 
 
LM orienterede ligeledes fra et møde med den nye direktion i Uno-X, hvor der 
blandt andet blev vendt perspektiverne i e-cykling og et samarbejde med Zwift.  

 
Kommunikationsmæssige aspekter 
MA redegjorde for proceduren ift. krisekommunikation og udmeldinger om tiltag 
som fx aflysninger, der påvirker medlemmer og klubber. 
Beslutningerne træffes af krisestaben, hvorefter bestyrelsen informeres, og 
herefter meldes beslutningen ud til de berørte interessenter via Danmarks 
Cykle Unions centrale og officielle kanaler. 
 
HB efterlyste mere engagerende kommunikation under krisen, og MEP vil 
oprette et dokument, hvor bestyrelsen har mulighed for at komme med forslag 
til kommunikation og andre tiltag. 
 
 



 

2.2 Nyt fra bestyrelsen 
Battle of The North 
JK orienterede om, at han sammen med LK har haft møde med de norske 
samarbejdspartnere om Battle of The North. Det svenske cykelforbund er trådt 
ind i projektet, og arbejdsgruppen er nået langt ift. enighed om strukturen. Det 
var dog ikke muligt at nå en endelig aftale inden UCI-ansøgningsfristen for 2021, 
og derfor har Norge søgt eget løb, der dog forventes at kunne udvides. 
 
Grand Depart sparringsråd 
PL oplyste, at han gennem Slagelse Kommune er indtrådt i et sparringsråd vedr. 
Grand Depart, hvor hans rolle blandt andet bliver at se på rutens sikkerhed. 

 
Landevejsudvalget og klasseinddeling 
PL orienterede fra et møde med Landevejsudvalget 18. februar. Udvalget er 
langt i det fortsatte arbejde med klasseinddeling, hvor de er begyndt at 
planlægge de praktiske aspekter. Der er etableret et godt samarbejde med 
arrangørerne af pinseløbene, hvor det er håbet at kunne afprøve master-
inddelingen i 2020. 
 
Møder i Distrikt Sjælland 
PL orienterede fra et møde med alle Distrikt Sjællands repræsentantskabs-
medlemmer, hvor også LK og BB var til stede. På mødet blev strategisporet 
vedr. det administrative niveau diskuteret, og det var et positivt møde, hvor der 
blev set fremad. På Distrikt Sjællands årsmøde blev det enstemmigt besluttet 
at melde ud, at klubberne i distriktet ønsker én enhed og ikke to distrikter. 
 
HJJ bemærkede, at Sjællands fremsyn sender et klart og stærkt signal og er 
blevet noteret af bestyrelsen. 
 
Møde med Slagelse Cykle Ring Motion 
PL orienterede fra et møde med Slagelse Cykle Ring Motion den 3. marts, hvor 
også LM deltog. Mødet var enormt positivt og havde givet klubben indblik i 
beslutningsprocesser og arbejdet i Danmarks Cykle Union, og PL opfordrede til, 
at bestyrelsesmedlemmer og administration efter corona-krisen tager på 
rundtur til landets klubber. 
 
Afholdt kommissærkursus 
PL oplyste desuden, at Kommissærudvalget har afholdt kommissærkursus, 
hvilket har givet otte nyuddannede og seks videreuddannende kommissærer – 
og der har været meget positive tilbagemeldinger fra både udvalg og deltagere. 
 
Strategigrupper 
JPH gav en status på arbejdet i strategigrupperne vedr. ”fremtidens cykelløb” 
og idémøder. I øjeblikket sidder JPH og HB i gruppen vedr. fremtidens cykelløb, 
mens JPH og JP sidder i idégruppen, og JPH opfordrede til, at flere fra 
bestyrelsen og administrationen tog del i arbejdet. 



 

HJJ foreslog, at han på mødet med distriktsformændene 22. marts beder dem 
om at finde kandidater til at træde ind i arbejdsgrupperne, hvilket der var 
opbakning til. 
 
JPH bemærkede, at idémøderne har været for landevejsorienterede, og at man 
fremover bør arbejde med visionen ”cyklingens folkemøde”. 
PL var enig og påpegede, at der både på årsmøder og repræsentantskabsmøder 
var blevet givet udtryk for, at seneste idémøde ikke havde plads til nye ideer, 
men kun arbejdede med eksisterende. 

  
 

Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 
Ansøgning om midler til kommissæruddannelse 
Kommissærudvalget har ansøgt om kr. 42.500 til uddannelse af 
nye kommissærer samt videreuddannelse af nuværende kommissærer. 
Administrationen har kontaktet distrikterne ift. at dele finansieringen, og 
Distrikt Jylland/Fyn ønskede at være medfinansierende.  
Det er meddelt Kommissærudvalget, at DCU har bevilget pengene via den 
særlige udvalgspulje samt via et tilskud fra Distrikt Jylland/Fyn på kr. 
14.000.  
 

 Ansøgning om midler til B&U-netværksmøder 
B&U-udvalget har ansøgt om kr. 25.000 til etablering af netværksmøder, der 
skal styrke samarbejdet mellem landevejsklubber lokalt og medvirke til at 
øge kvaliteten af B&U-arbejdet i klubberne.  
Administrationen har meddelt B&U-udvalget, at pengene kan bevilges på 
den betingelse, at netværksmøderne også skal have fokus på andre 
discipliner (Fx MTB, BMX og bane). 
 
JK spurgte til baggrunden for at bruge penge på en ekstern underviser til at 
facilitere netværksgrupper, når der er ansat en konsulent, som netop 
arbejder med B&U-projektet. 
MEP undersøger, om B&U-konsulenten har mulighed for at udfylde den rolle. 
 
Godkendelse af dansk rekord (verdensrekord) 
Rasmus Lund Pedersen, Lasse Norman Hansen, Julius Johansen og Frederik 
Rodenberg Madsen satte d. 27. februar ny dansk rekord og verdensrekord i 
4.000 meter holdforfølgelsesløb ved VM på bane i Berlin i tiden 3.44,672. 
Bestyrelsen ønskede alle på og bag holdet tillykke med rekorden. 

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

UCI 
HJJ orienterede om, at der under bane-VM i Berlin havde været anledning til 
introduktion af MEP samt en række møder med forskellige repræsentanter og 
den øverste ledelse i UCI. Blandt de emner, der blev drøftet, var Battle of the 



 

North og strategisk samarbejde mellem DCU og UCI - projekt og samarbejde 
udvikles i efteråret 2020/forår 2021. Desuden blev den nye banereforms 
udfordringer og muligheder diskuteret. 
 
UEC 
HJJ oplyste, at UEC har besluttet at udsætte UEC-kongressen den 14. marts i 
Tel Aviv pga. smittefare og frygt for spredning af COVID-19.  
 
DIF 
HJJ orienterede om, at han og MEP er tilmeldt DIF’s årsmøde, der afholdes 
lørdag den 2. maj 2020, hvor der blandt andet skal være valg til bestyrelsen. 
 
Team Danmark 
HJJ orienterede om, at Team Danmark er ved at færdiggøre støttekoncept 
2021-2024. I den forbindelse skal alle specialforbund udarbejde en resultat- og 
udviklingsstrategi, som skal præsenteres for Team Danmark i august 2020.  
DCU har igangsat arbejdet med denne. 
 
Sikkerhed ved cykelløb 
HJJ orienterede fra et møde med SafeRoad og distriktsformand Willy 
Frederiksen og oplyste, at der arbejdes på, at virksomhedens skal bistå med at 
uddanne og give faglig viden til de løbsansvarlige i klubber samt komme med en 
pallette af tilbud på alt fra skilte- og afmærkningsplaner og skilteleverancer til 
indhentning af tilladelser, der opfylder politi- og vejmyndighedernes ønsker og 
krav.  
Det er planlagt, at SafeRoad deltager på forårsmødet i Distrikt Jylland/Fyn, og 
det er intentionen at afholde en løbsarrangørkursusdag hvert år – evt. for hele 
landet. 
 
 

Punkt 5 Distrikter/udvalg/klubber/teams 
 Punktet udgik. 
 
Punkt 6 Administration og sportslig sektor 

6.1 status fra administrationen 
Organisationen 
MEP orienterede om, at han ifm. sin ansættelsesstart har afholdt individuelle 
møder med samtlige ansatte, og på baggrund af samtalerne samt det 
overordnede indtryk af opgaver, udfordringer og muligheder laves der 
mindre ændringer i den interne organisation, hvor der bl.a. oprettes to 
afdelinger (elite og event/kommerciel/udvikling), som skal arbejde tæt sammen. 
Morten Bennekou bliver chef for eliteafdelingen og Lars Moss bliver chef for 
event/kommerciel/bredde/udvikling. Der bliver oprettet en ledergruppe 
bestående af MB, LM og MEP med MOA som ad hoc-deltager. Ledergruppen skal 
bl.a. sikre og understøtte et bedre og bredere samarbejde, agilitet og klarere 
prioriteringer. 



 

Aarhus Cyklebane 
MEP orienterede om, at han og HJJ sammen med Johannes Ollerup Sall har 
afholdt møde med forvaltningschefen for sport og fritid i Århus Kommune 
vedrørende cykelbanen i Århus. Intensionen med mødet var at høre om 
mulighederne for at opføre en indendørs cykelbane i forbindelse med visionen 
om Kongelunden i Århus. Der holdes senere på året møde med ny ansat 
projektchef samt borgmesterens kontor. 

 
Bevæg Dig For Livet 
MEP oplyste, at der er afholdt møde med visionsgruppen om BDFL samt 
styregruppen for Grand Depart vedrørende motionsevents i forbindelse med 
Grand Depart. Opgaven er stor og kræver en fuldtids projektleder. Der er 
efterfølgende lavet udkast til aftale om at videreføre BDFL frem til udgangen af 
2020, men kun med én medarbejder direkte relateret til det oprindelige projekt. 
Til gengæld bliver en medarbejder dedikeret Grand Depart motionsevent 
(afholdes 5. juni 2021), hvor der ligeledes vil være fokus på rekruttering.  
 
Fra 2021 vil der i BDFL udelukkende være fokus på side events i forbindelse 
med Grand Depart. Den anden ansættelse vil skulle have fokus på B&U-
rekruttering og udvikling. Denne stilling er oprettet som en del af det 
strategiske spor med DIF, og det kræver endelig godkendelse herfra.  
MEP er i dialog med DIF om dette. 
Der er udarbejdet rekrutteringsmateriale ”BørneTour”-koncept, som bliver 
afprøvet ved DM-ugen i Give. Der er pt. dialog om at igangsætte dette på en 
bredere front end til DM-ugen i Give. 

 
DGI ønsker at reducere deres antal årsværk ind det oprindelige koncept fra 4,5 
årsværk til 1 årsværk, mens de forventer, DIF (DCU) bibeholder 1 årsværk, da de 
ønsker en ligeværdig fordeling. 
Dette udfordrer muligheden for at nå målsætningerne på 7.000 nye medlemmer 
inden 2025, som i forvejen er en kraftig reduktion fra det oprindelige mål. 

 
BMX-VM 
MEP oplyste, at ansøgningen om BMX VM er ændret fra 2025 til 2026 efter 
dialog med UCI, hvor det blev klart at sandsynligheden for at blive tildelt VM i 
2026 var langt større end i 2025. Der har været afholdt møde med Københavns 
Kommune, Københavns BMX Klub og Sport Event Denmark om blandt andet 
vurdering af baneanlæg.  
Der er efterfølgende fremsendt ansøgning til Københavns Kommune vedrørende 
afholdelse af VM i BMX 2026. Ligeledes er der fremsendt ansøgning til UCI samt 
betalt ansøgnings fee. 
Der er udarbejdet tidsplan for ansøgning til Københavns Kommune, og der er 
endelig behandling i kommunens økonomiudvalg 9. juni 2020. Endelig 
offentliggørelse af tildelingen sker på UCIs verdenskongres i september 2020. 

 
 



 

6.2 Status fra den sportslige sektor 
MB uddybede kort det igangværende arbejde i den sportslige sektor, der blev 
præsenteret under punkt 2.1. 
 
Dopinghistorik 
Det blev diskuteret, hvordan Danmarks Cykle Union tydeligt kunne give udtryk 
for sin holdning til dopingspørgsmål, og bestyrelsen ønskede fremadrettet at 
kunne henvise til et dokument med en klar etisk stillingtagen ift. 
bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ansatte, aktive ryttere og 
konsulenter med en dopinghistorik. Det var også enighed i bestyrelsen om, at 
dokumentet bør give udtryk for, at blot fordi en rytter er sportsligt berettiget til 
landsholdsudtagelse, er det ikke det eneste, der tæller ifm. udtagelse. 
 
BB vil præsentere første udkast til dokumentet på næste bestyrelsesmøde. 
 
U17-teams 
MB orienterede om en sag vedr. U17-pigeryttere med teamtilknytning, hvor det 
er blevet indskærpet, at rytterne ikke kan køre løb i Danmark i teamtøj, og at 
der ikke må etableres U17-teams. MB efterlyste dog mere klare regler for brug 
af tøj uden for løbssammenhæng. 
 
JK oplyste, at reglerne ikke forholder sig til rytternes tøj uden for 
løbssammenhæng, og det derfor er klubberne, der sætter reglerne for 
medlemmernes tøj i træningssammenhæng.  

 
Bestyrelsen understregede, at der hverken må oprettes U17-teams for drenge 
eller piger, og at man ikke må køre i andet end den officielle klubdragt til løb. 
Jf. reglerne er det ikke muligt for Danmarks Cykle Union at stille særlige krav til 
klubtøj i træningssammenhæng eller i udlandet.  
 
6.3 Status fra den kommercielle afdeling 
LM orienterede om igangværende forhandlinger med flere samarbejdspartnere, 
og at det i øjeblikket bliver gjort et stort arbejde for at gøre det klart for alle, at 
danske landshold og OL-aktiviteter ikke må bruges i markedsførings-
sammenhæng, hvis der ikke foreligger et kontraktuelt grundlag. Se i øvrigt 
yderligere under pkt. 2.1 

 
 
Punkt 7    Økonomi 

Punktet udgik. 
 
Punkt 8    Sportslige regler 

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

Punktet udgik. 



 

Punkt 10   Idémøde 
Punktet udgik. 

 
Punkt 11    Fælles DM  

LM orienterede om, at DIF’s første kontraktudkast til at inkludere cykelsporten i 
den fælles DM-uge ikke var attraktivt nok Danmarks Cykle Union eller for 
arrangørerne. Selve udkastet er endnu ikke præsenteret for potentielle lokale 
klubarrangører, og der forhandles fortsat om Danmarks Cykle Unions aktive 
involvering i et fælles DM.  
 
Seneste udkast stiller Danmarks Cykle Union bedre end i den nuværende 
løsning, men det er et krav, at den arrangerende klub også skal sikres. 
 
HJJ mindede om, at det er en stor principiel beslutning, der rækker mange år 
frem, og han bad om at få det nuværende aftaleudkast  fremsendt til 
bestyrelsens orientering og godkendelse. 
LM bekræftede, at aftaleudkastet fremsendes med tanker og baggrund 
 

 
Punkt 12   Sikkerhed 

LK orienterede om arbejdet med sikkerhedsaktiviteter, hvor et planlagt møde 
med Rigspolitiet desværre ikke havde kunnet afholdes grundet den nuværende 
situation, men at der fortsat arbejdes på de skitserede sikkerhedsinitiativer, og 
at der i løbet af maj fremsendes et skriv vedr. aktiviteterne. 
 
LK oplyste, at ansøgningen til projektet forventes behandlet af den relevante 
fond på et møde i juni. I tilfælde af et positivt svar forventes aktiviteterne at 
blive igangsat umiddelbart derefter. 

 
 
Punkt 13   ADD 

Intet nyt. 
 
 

Punkt 14   Fremtidens motionscykelløb 
Punktet udgik. 
 
 

Punkt 15 Eventuelt 
Ændring af mødedato for bestyrelsesmøde 
MEP foreslog at flytte det planlagte bestyrelsesmøde 5. maj. 
Det blev besluttet at flytte mødedatoen til 13. maj. 
Administrationen har udarbejdet forslag til årshjul til bestyrelsen. Den 
fremsendte kalender/årshjul blev godkendt med få ændringsforslag. 
 
 



 

Henvendelser vedr. licenspris og klubkontingenter 
MEP oplyste, at der havde været enkelte henvendelser vedr. prisen på 
teamlicenser grundet de aflyste løb. Der er dog ikke er grundlag for at foretage 
den type ændringer i den nuværende situation.   
 
Bestyrelsen var enig i denne formulering og hensigt og opfordrede til at passe 
på cykelsporten i fællesskab og til at stå sammen – hver for sig.  


