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Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad punkt 2: Nyt fra formanden  
Formanden havde orienteret bestyrelsen skriftligt forud for bestyrelsesmøde. Der var 
ikke yderligere spørgsmål. 
 
Ad punkt 3: Nyt fra bestyrelsen 
PL orienterede kort om udfordringen med manglende TO’ere til B&U-løbet i Slagelse.  
Dilemmaet kredsede sig omkring dagstaksten på kr. 600, som er den takst, der 
generelt har været opfordret til at betale for en TO-opgave. Med stor indsats fra 
formanden for Distrikt J/F lykkedes det at få Race Marshalls til at træde til. Løbet blev 
afviklet til stor glæde for de unge ryttere. PL opfordrede til at tage temaet op omkring 
aflønning men især uddannelse af TO’ere, hvor klubberne skal inddrages. Det er hele 
frivillighedstanken op imod betalingstanken. 
 
MEP orienterede om, at der pågår drøftelse med DIF herom fra administrationens side. 
Situationen er uholdbar, og der skal ske en opstramning. 
 
MMT videregav BMX-udvalgets tak for besøget af begge distriktsformænd til stævnet i 
weekenden. Det var meget værdsat. 
 
HB havde, forud for bestyrelsesmødet, fremsat ønske om en bedre proces i forhold til 
valg til kongressen. En procedure, som fordrer til transparens og åbenhed, og som 
bestyrelsen bakker op om. Hun ønsker, at der skal være en præsentationsrunde af 
kandidater i god tid før kongressen.  
 
Bestyrelsen diskuterede procedurer og proces i forhold til valg på kongressen. PL 
mente, at det var en god ide at få taget hul på diskussionen, da det vil kræve ændring 
af vedtægter. HJJ foreslog, at der skal være en opstillingsfrist for at skabe en bedre og 
transparent proces på f.eks. minimum 30 dage. Desuden skal kandidatlisten være 
kendt – også på udvalgsposter. Det skal ikke være muligt at stille op på dagen. Det vil 
skabe bedre governance i forhold til valg.  
 
PL stillede spørgsmål omkring krav til medlemskab af en cykelklub for at kunne stille 
op som kandidat til bestyrelsen. Der bør være fokus på kompetencer hos kandidater 
frem for medlemskab. HB, JA og JK ser noget godt i, at man er forankret i en 
cykelklub. Men de medgav PL, at der skal være fokus på kompetencer og bred 
diversitet indenfor disciplinerne i bestyrelsen. HB understregede desuden, at det er 
vigtigt, at siddende bestyrelsesmedlemmer i god tid varsler et stop, der også skal 
meldes ud. 
 
JA opfordrede til at høre, hvad de pågældende kandidater ønsker at arbejde for i 
bestyrelsesarbejdet. PC ønskede, at der sættes dato for præsentationsrunde af 
kandidater og foreslår at prøve det af, inden det bliver skrevet ind i reglementet.  
 
 



 

PL og JK efterlyste ligeledes et skriv for, hvad der forventes af et nyt medlem, når 
man bliver valgt ind som bestyrelses- eller udvalgsmedlem.  
 
Afslutningsvis aftales der, at HJJ, HB og JA udarbejder et oplæg til procesændring, der 
kan starte dialogen med distrikterne på fællesmødet i november. 
 
Herefter fulgte JA kort op på sin skriftlige orientering med bl.a. OnTrail og optællingen 
på skovstier samt evaluering af DM-ugen set fra MTB’s vinkel, hvor lokationen 
desværre ikke trak publikum til trods for det perfekte landskab. I det hele taget var 
eventets placering i Rold Skov ikke optimalt i forhold til at være en del af DM-ugen. 
 
Ad punkt 4:  Sikkerhed ved cykelløb 
MEP orienterede kort om David Rasmussens ansættelse. Første store opgave er 
udfordringen med manglende TO’ere. Klubberne vil blive kontaktet med henblik på at 
etablere et korps af frivillige i egne klubber. HJJ glædede sig over, at der nu kommer 
fuld fokus på problemet med fast mand på opgaven. 
 
DCU er blevet kontaktet af COWI. De har fotograferet samtlige asfalterede veje, og har 
udarbejdet et program, som klubber kan benytte til at tegne ruter. DCU er blevet 
tilbudt 6 måneders gratis abonnement. David vil teste, om det kan være et nyttigt 
værktøj i forbindelse med rutebeskrivelser.  
 
Ad punkt 5: Nyt fra administrationen 
MEP fulgte op på den skriftlige orientering til bestyrelse. Ulrich Gorm bliver 
kommerciel- og kommunikationschef, og Jesper Tikiøb bliver eventchef efter Lars 
Moss’ fratrædelse. Desuden ansættes en kommerciel konsulent inden udgangen af 
året, som refererer til Ulrich Gorm. 
 
Cykelbanen i Aarhus og dens fremtid står stadig uvis hen. Både HJJ og MEP presser på 
for som minimum at fastholde cykelbanen, som den er i dag, men bedst at der bliver 
bygget en ny indendørs bane i en multihal. 
 
MEP berettede om, at der er indkøbt nyt tøj til kommissærerne, som er blevet taget 
godt imod. 
 
Kommunikation 
MEP orienterede i UG’s fravær, at der er stor stigning af likes og følgere på DCU’s 
Instagram og FB. De bedst besøgte er historierne, der går på det mere personlige og 
”bag om rytterne”. Stor ros fra hele bestyrelsen til Fie og Ulrich! Nyhedsbreve 
udsendes fremover, når der er noget at fortælle og ikke længere i faste intervaller. 
Åbningsraten er herefter steget med 20-30%. 
 
BørneTour har haft 5.500 deltagere i året løb, hvor mindst 400 er begyndt at træne 
med i klubberne. I 2023 reduceres antallet af events fra 30 til ca. 20, og prisen til 
kommunerne sættes en anelse op. Det vil give mulighed for en ad hoc ansættelse til at 
håndtere afviklingen af løbene, så udviklingskonsulenterne har mulighed for at tage 



 

mere ude i klubberne for at hjælpe med organisering og fastholdelse af nye 
medlemmer, lånecykler og træning. 
  
For at kunne monitorere hvordan udviklingen i rekrutteringsindsatsen ”gåtilcykling.dk” 
kampagnen forløber, bad HJJ administrationen indsamle oplysninger/data fra de 
klubber, som er nævnt i kampagnen om, hvor mange nye B&U-medlemmer/ryttere der 
er rekrutteret siden august 2022. Oplysningerne indsamles i september 2022, 
december 2022, marts 2023 og juni 2023. 
   
Et nyt uddannelseskatalog foreligger 1. oktober, og igen i år vil børne- og unge 
trænerkurset være gratis for at få uddannet flere trænere til B&U. DCU står for 
udgiften eventuelt sammen med distrikterne. 
 
Eliten 
MB uddybede hans skriftlige indlæg med orientering til bestyrelsen, at OL-
kvalifikationen er godt i gang i MTB og BMX.  
 
BMX-eliterytterne nu er samlet i København med et nationalt elitetræningscenter for 
at styrke indsatsen forud for VM i 2025. 5 ud af 6 ryttere er flyttet til København og er 
faldet godt til. Rytterne kører stadig i deres klubtrøjer, selvom de kører i København. 
 
Herefter en længere orientering om VM med store logistiske og prismæssige 
udfordringer. Holdet, der er i Australien, består af 18 ryttere og 16 staf. Rytterne flyver 
ind fra flere forskellige europæiske lande samt Canada. Den store udfordring har været 
at få fragtet bagage og cykler frem med en begrænsning på 40-45 kg. pr. rejsende. Det 
udmøntede sig i en overvægt på 193 kg til en pris af kr. 300 pr. kg. Udgiften til 
visumansøgning har desuden været en stor post på kr. 50.000. Yderligere er priserne 
på flybilletter fordoblet, siden budgettet blev lagt i november 2021. For at holde 
udgiften nede er antallet af stafmedlemmer holdt til et absolut minimum, og man har 
”ansat” 5 lokale og lånt/købt udstyr i Australien.  
 
I forvejen var det kendt, at VM i Australien ville blive ekstraordinært dyrt, og derfor var 
beslutningen om ikke at have deltagelse af U19-ryttere desværre nødvendig. 
Bestyrelsen takkede for den økonomiske ansvarlighed fra elitechefens side.  
 
MB fortalte, at Danmark pt. har 3 kvindelige MTB-ryttere i top-21 på verdensranglisten 
og ligger 3. bedst på Nation’s Ranking. Dorte Balle, BMX-rytter, er oppe på sin højeste 
placering – en 8. plads – på verdensranglisten.  
 
HJJ ønskede, at det bliver oplyst, hvilken klub rytterne kommer fra, når de nævnes i 
nyhedsbreve/SOME. Det har stor betydning for klubberne og den lokale omtale af 
cykelsporten. 
 
Events 
MEP meddelte kort om Vingegaards hjemkomst efter Tour de France, der var et flot 
arrangement med kæmpe publikumsopbakning. 
 



 

PostNord Danmark Rundt betragtes som en succes. Kommissærrapporten er modtaget 
og giver en flot, positiv kritik af afviklingen. 
 
Der er blevet afholdt statusmøde med Norge omkring Tour of Scandinavia, hvor det 
blev drøftet om en fortsættelse til næste år. Der er flere ting, som skal gå op, hvor 
særligt økonomien kan være en udfordring. Det er aftalt med nordmændene, at der 
træffes beslutning senest 1. december. Der er dog meget stor vilje og tro på, at det 
skal lykkes. 
 
Tour de Storebælt var en succes, men også et stort arbejde, der trak mange 
ressourcer ud af organisationen. DCU vil, trods et pænt økonomisk overskud, være 
påpasselig med at være medarrangør på motionsløb, da det tidsmæssigt er krævende 
for Administrationen. 
 
MEP gav en kort opsummering omkring DM-ugen, hvor evalueringsfasen er godt i gang.  
 
Ad punkt 6:  Status samt oplæg til proces omkring ny licens- og medlemsstruktur  
MEP orienterede om processen vedr. ny licens- og medlemsstruktur, der vil blive en 
krævende proces, før det kan vedtages på kongressen i 2024. Der er udarbejdet et 
kommissorium til arbejdsgruppen, som ønskes nedsat hurtigst muligt.  
 
JA ser en mindre arbejdsgruppen med maks. 8 deltagere som optimalt frem for f.eks. 
12-14 deltagere. Han begrunder det med, at arbejdsgruppen skal afholde møderne 
virtuelt. Hvis tidsplanen skal holdes, skal der sættes skub på arbejdsgruppen og 
optimalt set, så skal arbejdsgruppen i gang i medio oktober. Der kan evt. holdes to 
åbne, virtuelle statusmøder, hvor alle kan deltage. Processen bliver dermed kendt for 
alle.  
 
JK mente, at arbejdsgruppen skal være repræsenteret bredest muligt, så arbejdet med 
den nye licens- og medlemsstruktur netop får den ønskede opbakning. Han så, at man 
kunne have en deltager med, som ikke repræsenteret sporten, men som havde 
kendskab til at implementere ny proces. PL opfordrede til, at der blev stillet krav til 
deltagernes engagement; timeforbrug pr. måned mv. for at komme i mål med 
arbejdsgruppens arbejde.  
 
HJJ forslog at sætte længere tid af et fysisk opstartsmøde, hvor alle deltagere kan 
møde hinanden og forventningsafstemme. Derefter kan der planlægges med virtuelle 
møder.  
 
PC og JA arbejder videre med det generelle koncept om et idéseminar og en løbende 
dialog om potentielle ændringer i cykling - som forberedende arbejde forud for 
kongresserne. 
 
Ad punkt 7: Fælles bestyrelsesmøde med distrikter 
Den 19. november holdes fælles bestyrelsesmøde med de to distrikter på Hotel 
Severin, Middelfart. Dagsordenen er godkendt af de to distriktsformænd. Bestyrelsen 



 

havde enkelte mindre rettelser. MEP sender dagsorden til de to distriktsformænd, som 
kan tage den videre i deres respektive bestyrelser. 
 
Ad punkt 8:  Økonomi ½ årsregnskab  
MEP orienterede bestyrelsen om økonomien i DCU. IKC er fortsat udfordrede på 
arbejdskraft, hvilket udfordrer samarbejdet med DCU, men er på vej i den rigtige 
retning.  
 
Inden længe får alle landstrænere udstedt et kreditkort til betaling, når de er på 
farten. Alle udgifter lægges herefter op i en app, som er indkøbt. Det sikrer en lettere 
håndtering for alle. Dermed løses også den bemærkning, revisoren har haft igennem 
flere år, da det nu bliver DCU, der har udgiften frem for trænerne/de ansatte. 
 
Igen blev VM nævnt, hvor budgetter pt. forventes overskredet med ca. kr. 250.000.  
 
Ad punkt 9:  Indkommende sager  
PC orienterede om henvendelse fra Cross-udvalget, der ønsker undtagelse fra de 
Sportslige Regler for rytter i U11-U15, så man kan køre på den cykel, man har, og ikke 
nødvendigvis på en cross-cykel. Det skyldes primært, at det er svært at skaffe cross-
cykler i øjeblikket. Det blev afprøvet sidste år ved en forsøgsordning ved en del løb. PC 
anbefalede undtagelsen og efter en kort behandling, blev undtagelsen vedtaget. 
 
HJJ fremlagde ønske om, at der for resten af sæsonen skal være mulighed for at køre 
ubegrænsede løb på landevej ved brug af klippekort, når man har en basislicens frem 
for kun 3 klip, som det er i dag. MTB har netop ubegrænsede klip for hele sæsonen. 
Formanden ser det som en introduktion for alle nye medlemmer, så de kan prøve løb 
af uden begrænsninger, som en licens i realiteten er. Det begrundes desuden med, at 
det forhåbentlig er med til at fastholde nye medlemmer. HJJ motiverer for resten af 
sæsonen, og udgiften står DCU for. Forslaget blev vedtaget. 
 
MEP fremlagde ønske fra BMX-udvalget om præcisering i de sportslige regler i forhold 
til DM-deltagelse for Challenge ryttere i alderen 17 år og op. Pt. kan det tolkes at der 
for Challenge ryttere er krav om, at man har dansk statsborgerskab. For ryttere på 16 
år og under er der krav om, enten at have dansk statsborgerskab eller dansk licens og 
køre for en dansk klub samt bopælsadresse i Danmark. Det er kun i BMX-disciplinen, 
at der er dette krav om dansk statsborgerskab for uofficielle mesterskaber. 
  
Ovenstående er uhensigtsmæssig og giver udfordringer for et stigende antal 
Challenge-ryttere over 16 år, der har licens i dansk klub og fast bopæl i Danmark uden 
dansk statsborgerskab. Så udvalget foreslår, at deltagelse i Challenge-kategorien 
tillades såfremt man enten; 
1. Er medlem af en dansk klub, har dansk licens og fast bopæl i Danmark, eller 
2. Har dansk statsborgerskab 
 
Under behandlingen af sagen nævnte HJJ, at i UCI-klasserne U19, U23 og Elite, som er 
Championship-klasser, gælder UCI’s regler. Men nationale mesterskaber er uofficielle, 



 

og her kan vi selv suverænt bestemme, hvilke regler der skal være gældende. 
Anmodningen blev vedtaget af bestyrelsen. 
 
Ad punkt 10: Evaluering af dagens bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen drøftede omfanget af materialet og muligheden for at gøre det mere 
simpelt. F.eks. bør det materiale, der er sendt forud for bestyrelsesmødet, ikke 
gennemgås mundtligt på mødet med mindre, der er helt særlige forhold, som skal 
uddybes. HJJ gjorde opmærksom på, at mødematerialet afspejler et meget travlt 
kvartal og derfor omfattende. PC synes, at det fungerer meget godt med det skriftlige 
materiale. 
MEP understregede, at det er vigtigt for ham, at bestyrelsen bliver godt orienteret. 
Derfor er materialet til tider omfattende.  
 
Ad punkt 11: Kommunikation fra mødet 
• Licensarbejdet & nedsættelse af arbejdsgruppe 
• B&U klippekort 
• Udmelding om ny organisation 
 
Ad punkt 12: Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


