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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen 

Bane 
JK og PL havde været et til positivt møde med Baneudvalget. De oplyste, at 
udvalget ønsker at afskaffe DM-trøjer til børn og masters.  
Efter ønske fra assisterende banelandstræner Martin Lollesgaard vil der blive 
arbejdet på at få flere danske UCI-baneløb. 
Udvalget vil desuden se på mulighederne for at blive en del af den fælles 
tilmelding, og administrationen vil tage kontakt til udvalget for at finde en 
løsning. 
 
BMX 
BB fortalte, at BMX-udvalget har klare ideer og en klar retning, men er udfordret 
af nedgang i antallet deltagere til løb især i Jylland, hvilket må give anledning til 
at se på licensstrukturen. 
 
Cyklecross 
JP orienterede om en meget positiv løbs- og deltagerudvikling i cyklecross, der 
blandt andet tilskrives, at klubberne har fået større interesse i og støtte til at 
afvikle crossløb, men han understregede, at der er stadig er et stort uudnyttet 
potentiale. 
 
Landevej 
PL orienterede om samarbejdet med Landevejsudvalget, der har en god 
sammensætning af medlemmer med forskellige kompetencer og forskellig 
baggrund. 
 
Kommissærer  
PL har en god kontakt til Kommissærudvalget, der består af erfarne folk. 
Henning Knudsen gør en stor indsats ift. at udvide det nordiske samarbejde, der 
fremover også omfatter Baltikum. 
 
DIF  
BB orienterede om deltagelsen i DIF’s budgetmøde.  
PL deltager i en HR-netværksgruppe i DIF, der blandt andet behandler inddeling 
i bestyrelsesarbejde og administration samt organisationstalentudvikling. 
 
Piger og kvinder 
BB orienterede om arbejdet i Pige- og Kvindeudvalget, der er kommet godt på 
plads. BB har selv været i dialog med Dansk Forening for Rosport, der er 
forbund for en fysisk udfordrende sport i lighed med cykelsport, men har 
overtal af kvinder også i bestyrelsen, og det giver anledning til at udveksle 
erfaringer ift. organisation og strategier. 



 

 
B&U 
LK er i god dialog med udvalgsformanden, og LK og JEM støtter udvalgets 
overgang fra driftsorienteret til udviklingsorienteret med fokus på blandt andet 
rekruttering. 
 
Bredde 
JPH oplyste, at der fortsat arbejdes på at finde en formand for udvalget, og han 
pegede desuden på, at det er afgørende at finde en fælles definition af bredde-
begrebet. 
 
Masters 
JPH orienterede om et positivt første møde i Masterudvalget, hvor der er 
enighed om, at udvalget skal udvides fra de nuværende tre til fem medlemmer, 
da alle discipliner skal omfattes af udvalgsarbejdet. 
Masterudvalget har fremsendt forslag til Landevejsudvalget om B-klasser for 
masters.  
 

 
Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 

Mikkel Bjergs danske timerekord på 53.730 meter på banen i Odense den 4. 
oktober 2018 blev godkendt. Rekorden er ikke optaget af UCI, da der ikke var 
UCI-kommissær til stede. 
 
Banelandsholdets danske rekord i 4.000 meter holdforfølgelsesløb på 3.52,661 
ved Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen 
på banen i Saint-Quentin-en-Yvelines den 19. oktober 2018 blev godkendt. 
 

 
Punkt 4 Strategier 

Flere voksne cykelmotionister i klubberne 
JEM oplyste, at DCU på baggrund af projektet har optaget 9 nye klubber (7 
basis og 2 elite) med 272 medlemmer og har 13 nye klubber med 813 
medlemmer i pipeline. Tre klubber med 135 medlemmer har meldt sig ud. 
 
HJJ kvitterede for Martin Wangs professionelle arbejde, hvor de nye klubber 
bliver modtaget godt og får én kontakt i DCU. 
 
Frafaldsanalyse 
JEM orienterede også om DIF’s frafaldsanalyse, hvor cykling har den 
næsthøjeste svarrate.  
Analysen viser, at det ikke økonomien eller arbejdsopgaver, der er udfordringen, 
men differentieringen og kvaliteten af trænings- og løbstilbud i cykling. 
 
HJJ understregede, at det på denne baggrund er vigtigt at mane myten om, at 



 

det er for dyrt at cykle, i jorden og få fokuseret på, hvordan cyklingen kan gøres 
tilgængelig på alle niveauer. 
 
Der var også enighed om, at analysen kræver uddybende undersøgelser og 
information, og JEM vil bede Martin Wang om at arbejde videre med området. 

 
 

Punkt 5 Distrikter, udvalg og klubber 
JEM ønskede at have nyt fra distrikter, udvalg og klubber på som faste og 
særskilte punkter ved fremtidige bestyrelsesmøder, hvilket der var enighed om. 
 
 
Orientering fra distrikter / distriktsmøder 
JEM oplyste, at der har været afholdt distriktsudvalgsmøde, hvor det blev 
besluttet, at  
 

• Det skal overvejes, hvorvidt kategorien ”sportsklub” skal udgå. 
• Krav til og muligheder for klubtyperne indskrives i lovene. 
• Bod i forbindelse med ikke-afholdt løbsforpligtelse skal indskrives i 

lovene. Beløbet skal kunne fastsættes til op til kr. 30.000. Afgørelser i 
forhold til bod/ikke-bod ligger i de to distriktsbestyrelser, og distrikterne 
skal varetage administrationen.  

• Klubberne skal have mulighed for ved terminsfastsættelsen at søge 
dispensation for løbsforpligtelsen hos distrikterne. 

 
HJJ ønskede, at referater fra distriktskoordineringsmøder skal sendes til 
bestyrelsen. 
JK støttede ønsket, da det imødekommer behovet for at være klædt bedre på 
til samarbejdet mellem bestyrelsen og distrikterne.  
Der afholdes 3-4 årlige møde mellem 2-3 repræsentanter fra distrikterne 
(typisk distriktsformanden+1-2 yderligere repræsentanter fra 
distriktsbestyrelsen) samt DCU’s administrationschef og DCU’s formand. 
 
Løbsafvikling og evalueringsmøde Distrikt Jylland/Fyn 
JK havde deltaget i evalueringsmøde i Distrikt Jylland/Fyn, hvor der var stor 
deltagelse fra alle discipliner. Han oplyste, at det især var den store bod for 
ikke at afholde løb, der prægede mødet. 
 
JK fortalte, at klubberne frem for lidt flere startpenge eller lavere afgifter 
efterlyste støtte i form af en konsulent eller vejleder til afvikling af løb, og 
MTB-klubberne ønskede, at det skulle være lettere at afholde løb under DCU. 
 
LK mindede om, at den forhøjede bod kun skal tilskynde klubberne om at søge 
dispensation i god tid, så 2019-kalenderen ikke bliver ramt af det samme 
omfang af sene løbsaflysninger som i 2018, men han er enig i, at det er en 
balance, så resultatet ikke bliver afvikling af løb uden tilstrækkelig sikkerhed. 



 

 
HJJ pegede på, at man kan søge inspiration i DGI, hvor konsulenter hjælper 
foreninger med løbsafvikling og facilitering af samarbejde. 
 
JK fortalte også, at der generelt var ønske om kun at betale præmiepenge til de 
første tre deltagere, centrale aftaler om fx afspærringsmateriel og toiletvogne 
samt øget koordinering mellem disciplinernes terminer. 
 
JEM noterede synspunkterne og påpegede, at administrationen har tilbudt at 
løfte opgaver ift. licensudstedelse samt løbskoodinering og rådgivning, hvilket 
politiet ligeledes har ønsket. Han understregede, at det forudsætter 
distrikternes opbakning. 
 
BB oplyste, at Distrikt Sjælland allerede har talt om at oprette en stilling til 
varetagelse og oprettelse af løb, så aktiviteter sikres og klubberne aflastes, og 
at det vil være det rette at oprette denne funktion under professionelle 
ansættelsesforhold i administrationen. 

 
 

Punkt 6 Administrationen og den sportslige sektor  
Masterplan (Team Danmark) 
JEM orienterede om, at masterplanen er vedtaget, og han fremlagde den 
sportslige sektors eliteudgiftsfordeling for 2019, der afspejler de forventede 
øgede udgifter ifm. det store OL-kvalifikationsår. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
JEM orienterer om masterplanen i detaljer, når den nye elitechef er startet.  
 
Tilladelse til konkurrencecykelløb 
JEM bad også bestyrelsen være opmærksom på udviklingen ift. trafikofficials, 
hvor en arbejdsgruppe har udarbejdet et cirkulære om retningslinjer for 
ansøgning og tilladelsesprocedurer for assistance til gennemførelse af cykelløb. 
Cirkulæret skal i høring, men det vil give andre arrangører mulighed for at søge 
tilladelse til at afholde konkurrencecykelløb. Politiet har dog oplyst, at der vil 
blive stillet meget skrappe krav til afvikling af kategori 3-cykelløb.  
 
HJJ fastslog, at det vil være en konkurrenceparameter, der stiller endnu større 
krav til professionaliseringen af DCU’s organisation. 
 
JPH supplerede med, at det så også vil stille nye krav til licensstrukturen. 
 

  
Punkt 7 Nyt fra formanden – herunder UCI, UEC, NC og DIF 

HJJ orienterede om, at UEC’s bestyrelse har besluttet at indstille tildelingen af 
værtskabet for UEC’s kongres i 2021 til Odense. Beslutningen tages endeligt på 



 

UEC-kongressen primo marts 2019. Sport Event Fyn har det overordnede ansvar 
for kongressen, mens DCU blandt andet bidrager med sekretærbistand.   
Tildelingen er meget positiv ift. muligheden for at få fremtidige events til 
Danmark og en anerkendelse af Danmarks position i international cykelsport.  

  
 
Punkt 8      Økonomi 

JEM orienterede om DCU’s økonomiske status for budgetåret 2018 og 
gennemgik perioden januar til oktober, der er i overensstemmelse med 
budgettet. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
JEM forelagde herefter budgettet for 2019 til bestyrelsens første gennemgang. 
Der var enighed om, at det skal være DCU’s økonomiske målsætning at 
oparbejde en egenkapital, der fremtidssikrer organisationen og budgetmæssigt 
giver mulighed for at gennemføre et års planlagte aktiviteter før 
hovedsponsorindtægter indregnes. 
 
Det blev besluttet, at Danmark skal deltage i EM på landevej, og der var enighed 
om, at JEM skal indregne budgetposten. 
 
Anden budgetgennemgang vil ske på næste bestyrelsesmøde. 

 
 
Punkt 9     Antidoping 

HJJ gav status på antidopingarbejdet, hvor det er besluttet udarbejde ”good 
governance”-regler og fit for purpose-kriteriet. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 
Punkt  10   Klubstruktur, licensstruktur og løbsarrangører 

Stormøde om licens- og klubstruktur 
JEM orienterede om et fald i antal medlemmer, licenshavere og cykelløb i 2018, 
og han oplyste, at arbejdsgruppen vedr. udvikling af licens-, klub- og 
løbsstruktur har besluttet at holde et stormøde, hvor bestyrelsen, 
distriktsbestyrelser, disciplinudvalg, klubber og elitechefen deltager.  
Mødet afholdes 19. januar med efterfølgende bestyrelsesmøde 20. januar. 
 
Arbejdsgruppen ved JEM, JPH og HB udarbejder et oplæg til dagen, der skal 
være et åbent møde uden løsningsforslag, og JPH påpegede, at idégenereringen 
skal styres og blive konkret, uden at der er tale om et beslutningsmøde. 
 
HJJ var enig og pointerede, at der skal være en klar arbejdsmetode, der 
tydeliggør det langsigtede perspektiv og afstemmer forventninger. 
 



 

Det var enighed om, at der på mødet skal identificeres punkter, hvor det er 
muligt at effektuere positive ændringer på både kort og lang sigt.  
 
JPH mindede desuden om, at breddetilbud generelt også bør indtænkes og 
adresseres, hvilket der var enighed om. 
 
Licens for BMX og MTB 
BMX-udvalget havde fremsat ønske om at ændre licensstrukturen for BMX og 
MTB.  
Der var enighed om, at licensstrukturen har påvirket antallet af løbsaktive BMX-
ryttere, og at en ændring er påkrævet. Formålet er primært at gøre det mere 
tilgængeligt at køre løb gennem simplere licenstegning og dermed at øge 
løbsdeltagelsen blandt B&U-ryttere. 
 
Det blev besluttet, at hvis der kan påvises omkostningsneutralitet, kan BB og 
JEM arbejde videre med at indføre en forsøgsordning for BMX og MTB. Forsøget 
evalueres efter sæsonen og kan herefter evt. udbredes, hvis det er praktisk 
muligt. 

 
 
Punkt 11     Cyklecross 

JP orienterede om crossprojektet frem mod VM i Bogense herunder økonomi, 
sponsorer, træningslejre, løb og ikke mindst den afholdte supercamp, der var en 
stor succes og forventes gentaget i 2019. 
 
Der var enighed om, at arbejdet med supercamps og hjemlige træningslejre er 
et stort bidrag til den positive udvikling, som cyklecross er inde i både ift. løbs- 
og deltagerantal, og at det vil være ønskværdigt med endnu flere klubber, der 
tilbyder cross, og flere crossteams, som kan være rytternes basis for at satse 
målrettet på cross og give dem nødvendig erfaring. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning, og JP vil fremsende en opdateret 
status samt udspecificeret budget og støtteansøgning til projektet ifm. næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 
Punkt 12 Trafiksikkerhed ved landevejsløb 

HJJ orienterede om det store trafiksikkerhedsmæssige indsatsområde og 
adfærdsdiskussionerne i Cykelpolitisk Tænketank, og han foreslog at nedsætte 
en arbejdsgruppe, der kan adressere de specifikke problemer også ifm. 
sikkerhed ved cykelløb.  
 
JEM ønskede, at DCU tager endnu mere ansvar og initiativ på området og går 
forrest ift. at sætte en trafiksikkerhedsdagsorden for danske cykelryttere via 
kampagner, kurser osv. 
 



 

Der var enighed om at følge indstillingen og nedsætte en arbejdsgruppe, der i 
første omgang består af DCU-repræsentanter inkl. kommissærer, men senere 
kan udvides til at omfatte andre organisationer og interessenter. 
 
Det blev besluttet, at LK deltager i arbejdsgruppen, og at distrikternes skal 
inviteres til at deltage. 
HJJ foreslog desuden at invitere Jørgen Guldborg og Christian Fryd til at 
deltage i arbejdsgruppen, hvilket der var enighed om. 
 

 
Punkt 13  Events 

PostNord Danmark Rundt  
Jesper Worre havde fremsendt orientering vedr. regnskab og afvikling af 
PostNord Danmark Rundt, der igen i år var en økonomisk og sportslig positiv 
event.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
Etapeløb for kvinder 
Jesper Worre havde fremsendt et oplæg til et etapeløb for elitekvinder, hvilket 
er et stort ønske for både PostNord og DCU. 
 
JEM fastslog, at løbet skal være en realitet i 2020, og at mulighederne lige nu 
vendes i administrationen.  
 
HJJ anførte, at ambitionen skal være at etablere et WorldTour-løb, og at der 
formentlig vil være størst mulighed for at tiltrække de største hold ved at lægge 
løbet enten lige før eller efter de svenske og norske WorldTour-løb. 
 
JK fastslog, at løbet skal laves med PostNord Danmark Rundt som forbillede og 
med en dedikeret løbsdirektør. 
 
Eventorganisation og eventstrategi og eventportefølje 
JEM orienterede om evalueringerne af de årets events, og han oplyste, at der på 
baggrund af erfaringerne er ved at blive udarbejdet en løbsmanual med 
anbefalinger til klubbens organisering og økonomistyring, da klubben har det 
økonomiske ansvar. Desuden vil der fremover være en klar kompetence-
afdeling i administrationen med følgende ansvarsfordeling: 

• Jens-Erik Majlund, kontraktforhold samt det overordnede ansvar 
p.v.a. DCU 

• Jens Kasler, teknisk rådgivning og afvikling 
• Morten Anderson, kommunikation 
• Lars Moss, kommerciel rådgivning 
• Maria Irming og Julie Kristiansen, sekretariat og præmieceremoni 

 
 



 

Kongeetapen afvikles i 2019 af Jesper Hvalsø. 
UCI Gran Fondo-kvalifikationsløb afvikles ikke i 2019. 
 
Det forventes, at Tour de France kommer til Danmark i 2021, og at DCU kommer 
til at få en rolle ift. bl.a. sideevents. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
PostNord Danmark Rundt Motion 
HJJ bad bestyrelsen forholde sig til, hvorvidt PostNord Danmark Rundt Motion 
skal genoptages, og om det evt. skulle lægges i regi af ”Bevæg dig for livet”. 
 
Der var enighed om at fokusere på Kongeetapen fra DCU’s side og så tilbyde 
Bevæg dig for livet at overtage og udvikle PostNord Danmark Rundt Motion. 

 
                         
Punkt 14 Frivillighedsstrategi (anbefales det udsættes til efteråret 2019) 

Det blev besluttet at udsætte behandlingen til efteråret 2019. 
 
 

Punkt 15    Planlægning af bestyrelsesaktivitet 2019  
 Mødeaktivitet 

JEM foreslog at afholde bestyrelsesmøde en gang månedligt med juli og august 
som mødefri måneder.  
Han fremlagde de fastlagte områder, der skal behandles på bestemte datoer i 
løbet af året.  
Strategierne skal behandles i forlængelse af evalueringerne med DIF, der er 
kongres i marts og behandlingen af økonomien for første kvartal i april, mens 
december skal omfatte godkendelse af reglement, gennemgang af masterplan 
og evaluering af den sportslige sektor. 
 
BB ønskede at holde fast i mødet fredag ifm. DM-ugen, hvilket der var 
opbakning til. 
 
Det blev desuden besluttet at holde flere Skype-møder – gerne skiftevis større 
og mindre møder – og at JEM sender mødedatoer ud for 2019.  

 
Bestyrelsens repræsentation i udvalgene 
Punktet var en fortsættelse af behandlingen fra forrige bestyrelsesmøde, hvor 
der blev efterlyst mere information og klarere rollebeskrivelse. 
 
PL ønskede, at udvalgene skal dokumentere møder og beslutninger skriftligt og 
holde kontaktpersonen i bestyrelsen orienteret, så udvalgenes repræsentanter 
kan bære budskaber videre fra udvalgene til bestyrelsen, hvilket der var enighed 
om. 
 



 

Code of conduct og habilitet 
I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde ønskede PL at få pointeret, hvor 
mange poster man kan bestride i DCU. 

 
JEM mente, at man i højere grad end antal poster burde begynde at italesætte 
habilitetsregler. 
 
LK foreslog at nedsætte et habilitetsudvalg, hvor man kunne henvende sig, hvis 
man var i tvivl om eller utilfreds med noget. 
 
Det blev besluttet, at JEM kontakter andre forbund for at indhente erfaringer 
med løsninger på tilsvarende udfordringer. 

 
  
Punkt 16 Eventuelt 
 Intet til eventuelt. 


