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

Bane 
LK havde overrakt medaljer til DM i 1.000 meter på tid og individuelt 
forfølgelsesløb i Ballerup Super Arena, og han opfordrede til, at Baneudvalget 
undersøger baggrunden for det meget begrænsede deltagerantal hos eliten.  
 
JEM oplyste, at Baneudvalget behandler en klage over Odense-banens tilstand, 
hvor en rytter har oplevet at få splinter i kroppen ifm. styrt. 

 
Nye licenskort 
BB oplyste, at UCI har åbnet for licenskort uden farve og spurgte om holdningen 
til udformningen af licenskortene. 
JEM foreslog at holde licenskortene hvide af praktiske årsager, hvilket der var 
opbakning til. 
Det blev desuden besluttet at holde fast i både dansk og engelsk tekst på 
licenskortene. 
 
Kommissærer 
PL oplyste, at Henning Knudsen falder for alderskriteriet for kommissærer, men 
har søgt om dispensation til at fortsætte.  
Alan Lange og Willy Frederiksen har behandlet og godkendt dispensationen. 
 
DM-repræsentation 
JK efterlyste, at listen over bestyrelsens DM-repræsentation færdigudfyldes.  
 
Cyklecross 
JP har fremsendt budgetoverblik ifm. cyklecross-landsholdet, og han oplyste, at 
der muligvis er en ny kandidat til udvalget. 
 
Øvrigt 
LK og JP har deltaget i det halvårlige evalueringsmøde vedr. DIF-strategierne 
med DIF-konsulenten. 
 

 
Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger 

Bestyrelsen er bekendt med nye rekorder, men mangler officielle 
tidsindberetninger og svar på dopingtest. 

 
 
  



 

 
Punkt 4 Strategier 

e-cykling  
 Lars Moss havde været til møde med British Cycling og Zwift, og han 

præsenterede et oplæg til mulighederne for at udbyde e-cykling til Danmarks 
Cykle Unions medlemmer via Zwift-platformen. 

 Baggrunden for valget af Zwift er, at UCI allerede har planer om VM på 
platformen, der desuden er hardware-uafhængig. 

 
HJJ orienterede yderligere om UCI’s planer, og han påpegede, at e-cykling både 
kan være et supplement og nyt tilbud til eksisterende medlemmer og indgå i de 
DCU’s strategiarbejde om rekruttering af voksne motionister og børn og unge fx 
via skoler. 
 
JEM oplyste, at der ville komme et oplæg ift. personaleressourcer, hvis 
bestyrelsen ønskede at gå videre med e-cykling som projekt. Han pointerede, at 
det er en stor opgave at udarbejde tilbud og afklare struktur og medlemskaber 
med DIF. 
 
Der var enighed om at gå videre med projektet med målet om at etablere e-
cyklingstilbud i løbet af 2019 og afholde DM fra 2020. 
HJJ mindede om, at det også skal indgå i vedtægterne.  
 
 

Punkt 5 Distrikter, udvalg og klubber 
Bestyrelsen behandlede en indstilling fra Distrikt Sjælland vedr. suspendering af 
en licens. Det blev besluttet at følge Distrikt Sjællands indstilling.  
Beslutningen kan indklages for DCU’s ordensudvalg. 

 
 

Punkt 6 Administrationen og den sportslige sektor  
 Baneevent 

JEM og JK har haft møde med Ballerup Super Arena vedr. muligt samarbejde 
om en større baneevent eller et indendørs BMX-stævne. 

 
Bevæg Dig For Livet 
Styregruppen under Bevæg Dig For Livet har (BDFL) har besluttet at allokere 
midler til at ansætte en udviklingskonsulent i DCU med base i Jylland og på 
Fyn. Ansættelsesproceduren er iværksat. 
 
DM på Bornholm 
Folkemødet har forespurgt på muligheden for at afholde DM på Bornholm tre år 
i træk. 
 
Der var meget stor anerkendelse og ros til initiativet, men der var også enighed 
om, at der er for stor risiko forbundet med at placere løbet på Bornholm tre år i  



 

 
træk ift. omkostningerne, som er forbundet med det for deltagende teams og 
klubber. 
 
Det blev besluttet at takke nej, men at arbejde videre med Bornholm om de 
samme pakkeløsninger, der tilbydes andre kommuner og klubber. 
 

 Battle of North - etapeløb for kvinder 
Roy Moberg, daglig leder af Ladies Tour of Norway, har henvendt sig vedr. 
muligheden for at etablere et skandinavisk samarbejde om et WorldTour-
etapeløb for kvinder. 
 
Der var enighed om, at projektet er ambitiøst og interessant, men at det er 
nødvendigt med et detaljeret økonomisk overblik, ligesom det vil være 
nødvendigt med støtteerklæringer fra sponsorer og fx Sport Event Denmark.  
 
HJJ anbefalede, at man i det videre arbejde sørger for at udarbejde en 
økonomisk model, hvor man separerer økonomien i de tre lande, da der er stor 
forskel på omkostningerne ifm. afvikling af cykelløb  
 
Der var også enighed om, at de tidligere forslag til et dansk etapeløb for kvinder 
er for uambitiøse, og at man skal indgå i en dialog med de to andre lande med 
henblik på at etablere et samarbejde om et skandinavisk etapeløb. 
 
Det blev besluttet, at JEM og Jesper Worre arbejder videre med projektet og 
indhenter mere information og flere løbsforslag eller løsningsmuligheder 
herunder et reelt oplæg til et Danmark Rundt for kvinder.  
 

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

UCI  
Det er meget glædeligt, at Simone Tetsche Christensen, BMX, har fået mulighed 
for at dygtiggøre sig i Aigle helt frem mod Tokyo 2020 og dermed øge 
chancerne for en dansk toppræstation.  
 
HJJ opfordrede til, at DCU i fremtiden bliver endnu dygtigere til at formidle og 
assistere danske ryttere, trænere og andre støttefunktioner i at modtage UCI’s 
tilbud om kompetenceudvikling og generelt dygtiggørelse. 
 
Danmarks Idrætsforbund 
DIF’s Internationale Netværk har haft møde med Amnesty International (AI), 
hvor der blev delt refleksioner og drøftet arbejdet med menneskerettigheder.  
 
Baggrunden er, at DIF og AI har indgået en samarbejdsaftale for at styrke 
arbejdet med menneskerettigheder i idræt både nationalt og internationalt. 
Udgangspunktet er, at idrætten/sporten påvirker og påvirkes af det  



 

 
omkringliggende samfund, og det kan være nødvendigt at tage hensyn til andre 
forhold end de rent sportslige, når store events tildeles og afholdes. 
Samarbejdet skal sikre nødvendig information samt undervisning af DIF og de 
enkelte specialforbund.  
 
Såfremt forberedelser eller afholdelse af større events fører til krænkelser af 
menneskerettighederne skal DIF og specialforbundene (herunder DCU) forsøge 
at italesætte disse for at undgå eller mindske krænkelser. 
 
Emner som homofobi og anden diskrimination i sportens verden blev også 
drøftet. Der er aftalt mindst et årligt møde på ledeles- og/eller formandsniveau 
imellem de to organisationer (DIF og AI). 

 

 
Punkt 8      Økonomi 

JEM fremlagde budgettet for 2019 til bestyrelsens anden gennemgang. 
Det fremlagt budget var inklusive udvalgsbudgetter, ressourcer til dansk 
deltagelse i EM på landevej samt et positivt driftsresultat. 
 
BB spurgte til en prioriteret skaleringsplan, og JEM oplyste, at budgettet er 
konservativt og økonomistyringen transparent og stram.  
PL bad om at få realiserede tal med i budgetterne fremadrettet. 
 
Lønudvikling 
HJJ spurgte til udviklingen i lønomkostningerne. 
 JEM redegjorde for udviklingen ift. løn og personale. 
Bestyrelsen opfordrede til mådehold inden for den godkendte 
lønstigningsramme. 
 
Udvalgsbudgetter 
JEM gennemgik udvalgenes budgetanmodninger. 
JK påpegede, at udvalgenes budgetter ikke er lagt på baggrund af ønskerne, 
men på baggrund af tidligere forbrug, hvilket indikerer et behov for at ændre 
bevillingsprocessen. 
 
PL efterlyste en guidning ift. udvalgenes budgetanmodninger, hvilket der var 
opbakning til, og der var enighed om at sørge for en skarpere bevillingsproces. 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af PL, JK og JEM, 
der skal se på processen ift. udvalgsbevillinger.  

 
Der var desuden enighed om ikke at skære i udvalgspuljen, men at fastholde 
den på det nuværende niveau og sørge for at beskrive, hvad bevillingerne 
øremærkes til. 

 
 



 

 
 
 Indfrielse af lånet hos Distrikt Jylland/Fyn 

JEM oplyste, at DCU har en god likviditet, og det blev besluttet at tilbagebetale 
den resterende del af lånet til Distrikt Jylland/Fyn i indeværende regnskabsår.  

 
 
Punkt 9     Antidoping 

 Intet nyt. 
 
 
Punkt 10   Licensstruktur BMX og B&U  

Ændring af licensstrukturen for BMX 
JEM præsenterede et forslag om at ændre licensstrukturen for BMX i en 
forsøgsperiode. I det oprindelige forslag var også MTB omfattet af 
forsøgsordningen, men arbejdet har vist, at det kan ikke lade sig gøre endnu.  

 
JEM anbefalede lige nu at arbejde videre med en løsning for BMX, således at 
der udstedes konkurrencelicens til alle ryttere på 180 kroner pr. medlem, hvor 
opkrævning sker via klubberne.  
Alle BMX-klubber vil blive spurgt, om de er interesserede i løsningen, inden 
beslutningsforslaget bringes op på kongressen ultimo marts 2019. 
 
JEM oplyste, at det også skal afklares, hvordan ordningen påvirker 
klubstrukturen, da det vil ændre nogle BMX-klubbers klubstatus, og det skal 
understreges, at der er tale om en forsøgsordning. 
 
Der var enighed om at arbejde videre med løsningen for BMX. 
 
Ændring af licensstrukturen for U11-U15 
JEM orienterede om, at der ligger et forslag til en model, hvor konkurrence-
licensen gøres gratis for U11-U15-ryttere mod at hæve kontingentet for alle 
klubber med 700 kroner pr. klub pr. år.  
 
Distrikterne er positive, men ændringen forudsætter ligeledes 
repræsentantskabsbeslutning på kongressen. 
 
Det blev besluttet at lade modellen indgå i drøftelserne af licensstrukturen på 
både idémødet den 18. januar 2019 og distrikternes årsmøde med mulighed for 
at forelægge Repræsentantskabet et beslutningsforslag på kongressen i marts 
2019 til implementering i 2020.  
 
 
 

 
 



 

 
Punkt 11     Organisationsstruktur 

JEM præsenterede et oplæg til arbejdet med organisationsstrukturen, hvor 
klubberne er i centrum, og hvor der er fokus på klubbernes behov og udvikling 
ifm. alle beslutninger. 

  
Der var enighed om at gå videre med de fire opstillede punkter: 
 

• Den beslutningsmæssige/politiske struktur (organisationsstruktur) 
• Den driftsmæssige struktur (arbejdsdeling) 
• Samarbejdskultur (samarbejde) 
• Transparens (kommunikation) 

 
 
Punkt 12 Godkendelse af reglement 2019 

JEM oplyste, at der er ved at blive læst endelig korrektur på reglementet for 
2019, og han præsenterede generelle ændringer. 
 
Det blev besluttet, at JK gennemgår reglementet med JEM, og at det endelige 
reglement udkommer primo januar. 
 
Følgende punkter blev desuden besluttet ift. reglementet: 

• Ifm. licenstegningen skal man som rytter skrive under på, at man har 
ansvars- og ulykkesforsikring. 

• IVS fjernes som godkendt selskabsform ifm. teams. 
• Ordet ”kontrakt” ændres til ”aftale” eller ”kontrakt/aftale” i 3. kapitel §1. 
• §18.2 i kapitel 7 fjernes. 

 
Skadesfonden er nedlagt og udgår af reglementet. 
 

 
Punkt 13 Planlægning af bestyrelsesaktivitet 2019 
 De planlagte bestyrelsesaktiviteter for 2019 blev godkendt. 

Bestyrelsesmøderne begynder som udgangspunkt fremover kl. 15.30. 
 

                         
Punkt 14 Eventuelt 

Komiteen til nominering af Årets Cykelrytter 
HJJ foreslog, at komiteen til nominering af Årets Cykelrytter fremover fast 
består af en sportsjournalist fra DR, en sportsjournalist fra TV2, en 
sportsjournalist fra den skrivende presse, DCU’s elitechef og formanden for 
DCU. HB påpegede, at komiteen bør have geografisk og kønsmæssig diversitet, 
hvilket der var enighed om. 
 
Kongeetapen 
JEM oplyste, at der arbejdes på et nyt format for Kongeetapen, hvor ethvert 
konkurrenceelement fjernes, og der køres i grupper med ”fartholdere” – både  



 

 
for at introducere et nyt koncept og for at imødekomme den udbredte kritik af 
motionsløb. 
 
Mix-stafet DM  
BB forelagde et forslag om, at Cykelstafetten arrangerer uofficielt DM i den nye 
UCI-disciplin ”mix-stafet”.  
Der var enighed om, at en klub kan afholde et licensløb eller distrikts-
mesterskab i disciplinen, hvis distriktet ønsker det, men der kunne ikke gives 
tilsagn til afvikling et DM. 
 
Follow up-plan ifm. VM i cyklecross 
BB spurgte til en follow up-plan ifm. cyklecross-VM og efterlyste en bedre 
kommunikations- og presseindsats ift. VM og cyklecross generelt. 
JEM oplyste, der er en klar plan for både sideevents, rekruttering og follow up, 
og at CrossDenmark desuden markedsfører eventen, men at forslag naturligvis 
er velkomne. 
 
JP og BB vil komme med forslag til markedsføringsaktiviteter og forsøge at 
etablere en koordineret indsats ifm. VM. 


