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Referat  
 
Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 27. februar 2019  
 

 

Tid  Onsdag den 27. februar 2019 kl. 15.30 

Sted  Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere  Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Bo 

Belhage (BB), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen 

(PL), Jens Panum Have (JPH)(pr. Skype), Hanne Blume 

(HB), Joachim Parbo (JP), Jens-Erik Majlund (JEM), 

Morten Bennekou (MB) under punkt 6 og punkt 7. 

Afbud Ingen) 

Mødeleder  Henrik Jess Jensen 

Referent  JEM 

 

 

  

Dagsorden 

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Punkt 2: Nyt fra bestyrelsen 

Punkt 3: Indkomne forslag/ ansøgninger / rekorder  

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

Punkt 5: Distrikter/ Udvalg / klubber 

Punkt 6: Administration og sportslig sektor 

Punkt 7: Antidoping 

Punkt 8: Kongres 2019 

Punkt 9: Økonomi 

Punkt 10:Events 

Punkt 11:Eventuelt 

  

web cyklingdanmark.dk 

facebook facebook.com/DanmarksCykleUnion 

email  dcu@dcu-cykling.dk 

tel +45 43 26 28 02 

 

Danmarks Cykle Union 

Danish Cycling Federation 

 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

DK-2605 Brøndby 

Denmark 

https://www.cyclingdenmark.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksCykleUnion
mailto:dcu@dcu-cykling.dk
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Det blev besluttet at behandling af punkt 10: Events blev udsat. 

Dog behandles spørgsmål om Cykelløb. 

 

 

Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen 

         Ingen punkter 

 

Punkt 3  Indkomne forslag / ansøgninger / rekorder 

         Ingen punkter 

 

Punkt 4  Nyt fra formanden 

Formanden orienterede om kommunikationen med UCI vedr. 

dopingsagen. DCU blev pålagt streng fortrolighed fra UCI vedr. 

sagen. UCI valgte alligevel at offentliggøre både sagen og 

rytteren, og det skete på samme tid som DCU og ADD blev informeret 

om sagens udfald. 

Der har været drøftelser med UCI’s generaldirektør og UCI’s 

juridiske afdeling om sagsforløbet, og der bliver taget 

foranstaltninger hos UCI, således at vi i fremtidige sagsforløb 

sikrer, at den rette kommunikation tilgår de nationale forbund. 

 

DIF har fremsendt materiale til årsmødet som tidligere er 

fremsendt til bestyrelsen. Materialet omhandler 

funktionsbeskrivelser, begrænsninger i antal år man kan sidde som 

valgt samt alder og åbenhed om valgprocedure. Det er punkter vi 

også i vores bestyrelse bør drøfte. Det bliver et emne på 

bestyrelsens møde i juni. 

 

Punkt 5  Distrikter / udvalg / klubber 

Bestyrelsen blev orienteret om drøftelser fra Distrikts-

koordineringsmødet den 12. februar 2019.  

I forbindelse med opfølgning fra idemødet var et af 

arbejdsgruppens forslag at finde et antal løbsmentorer til at 

rådgive klubberne. HJJ informerede om, at det ene distrikterne pt 

overvejer ansættelse af central løbskoordinator/ rådgiver for 

klubberne. Derudover fremhævede HJJ Technical guide fra BMX-

udvalget som en rigtig god løbsguide, der kan være til inspiration 

fra andre discipliner. 

 

JEM orienterede om møde med Breddeudvalget. Keld Schousbøll er 

kandidat til formandsposten. 
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Udvalgets første opgaver bliver: 

 

a. Diskussion af motionsløb – især problematikkerne omkring  

   tidtagning ved motionsløb. 

b. Motionslicens – hvordan skal fremtiden være i forbindelse med  

   motionslicens. 

c. Mentorer til motionscykelløb. Vejledning til ruteplanlægning,  

   ansøgninger m.v. 

 

JEM orienterede om de foreløbige medlemstal. Administrationen er 

ved at rykke de klubber, som ikke endnu har indberettet. Derudover 

er vi i gang med at kvalitetssikre de indberetninger vi har 

modtaget fra klubber – især for de klubber, der har store udsving 

i medlemstallene. Det kan se ud som om, at det for nogle klubber 

er et resultat af nye administrative rutiner i klubberne. 

 

Potentielle nye medlemskategorier blev diskuteret. Herunder fx 

erhvervsvirksomheders cykelklubber, som kan være et potentielt 

segment for DCU. 

 

Punkt 6  Administration og sportslig sektor 

JEM orienterede om sag fra DM i holdløb, hvor DCU har fået en 

henvendelse vedr. afgørelsen. 

Det blev besluttet, at JEM kontakter klageren og herefter 

besluttes sagsforløbet. 

Kapitel 6 i Sportslige regler sammenholdt med DCU’s love § 13 stk. 

4 skal gennemgås med henblik på at klargøre regler i forbindelse 

med protester. 

 

Morten Bennekou orienterede fra sportslige sektor herunder fra de 

første 2 måneder Morten har været ansat som Elitechef. 

Morten har fået en god start, og er begyndt at strukturere 

arbejdet i den sportslige sektor. 

 

Morten har fokus på styrkelse af gruppen og samarbejdet på tværs i 

landstrænergruppen og internt i de forskellige discipliner. 

 

Bane: Fokus er på optimering af udstyr og dragter sammen med Team 

Danmark. Derudover er arbejdet med talentudvikling og ”den røde 

tråd” i udviklingsarbejdet på herreprojektet på banen i fokus samt 

videreudvikling af dameprojektet. 

 

Landevej: U23 arbejdet er meget velorganiseret. Det er en klar 

fordel at der er skabt rum for en træningslejr igen. 

For U19 arbejdet er der ligeledes fokus på ”den røde tråd” og 

strukturering af talentarbejdet. 
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U17 arbejdet lider lidt under at landstrænerstillingen er en 1/2 

tids stilling. Der skal træffes beslutning om den fremtidige 

struktur for U17 arbejdet. 

Dameprojekt: Strukturen for dameprojektet bliver rettet mere i 

samme retning som herrearbejdet, med større fokus på 

talentudvikling. 

 

MTB: Kører rigtig fint, men ressourcerne er begrænset. 

Trænerfunktionen er reduceret timemæssigt i de seneste år, men 

aktivitetsniveauet er uændret. 

 

BMX: Fokus på skabelse af en elitekultur i BMX. Vi arbejder på at 

lave set-up med 2 kraftcentre i hhv. Sjælland og Jylland. 

 

Cross: På baggrund af det afviklede VM i Bogense, lægges den 

fremadrettede strategi på udvikling af talenter. Vi vil arbejde 

med de unge, der har potentiale og vi bruger de forholdsvis 

begrænsede midler der pt er til rådighed på talentudvikling med en 

rimelig selekteret trup af ungdomsryttere. Det planlægges at 

afholde 8-10 kraftcenter-træninger for de unge ryttere. Rytterne 

skal indsende træningsregistreringer og vil blive præsenteret for 

træningsanbefalinger. Benjamin Justesen er ansat som landstræner 

for Cross. 

BB: Efterlyser en langsigtet udviklingsplan for disciplinen. MB 

vil gerne formulere en længere sigtet plan i løbet af i år, når 

både landstræneren og MB er kommet mere ind i arbejdet. 

 

Der var enighed om at MB skal skrives ind i Code of Conduct i 

funktionen som elitechef. 

 

Principper for talentudvikling blev diskuteret.  

 

Der var enighed om at MB deltager i bestyrelsesmøde engang i 

kvartalet og rapporterer fra den sportslige sektor. Derudover 

informeres bestyrelsen, hvis der besluttes specielle tiltag eller 

træffes beslutninger f.eks. i forbindelse med deltagelse i 

mesterskaber. Det kan ske i form af bestyrelsesrapport på linje 

med administrationens rapport. 

 

Bestyrelsen tog MB’s orientering til efterretning. 

 

Punkt 7: Antidoping 

Håndtering af den afsluttede dopingsag vedr. en juniorrytter blev 

diskuteret på baggrund af en konkret henvendelse fra en klub. 
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I denne sag blev DCU pålagt en streng fortrolighed fra UCI, og det 

var derfor ikke muligt for DCU at informere nærmere om sagen. Det 

er ikke den kommunikation vi ønsker. Vi har et klart ønske om at 

kommunikere åbent og ærligt om eventuelle sager. Det skal sikres, 

at DCU i vores kommunikation viser, at Danmarks Cykle Union 

arbejder meget aktivt og målrettet på at sikre, at cykling både på 

kort og lang sigt er en fair og sundhedsmæssig forsvarlig idræt. 

 

Det blev besluttet, at JEM kontakter ADD vedr. reglerne for 

registrering af resultater i forbindelse med en dopingdom. 

 

Det blev på bestyrelsesmødet i september 2018 nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af BB og JP, der både kan inddrage teams 

og samarbejde med ADD, som har været en vigtig drivkraft i DCU’s 

store antidoping-indsats. 

 

Det blev besluttet, at MB deltager i arbejdsgruppen. JEM og MB 

indkalder til møde i arbejdsgruppen. 

 

Organisering af ADD arbejdet i DCU blev diskuteret. Dette arbejde 

lægges som en opgave i arbejdsgruppen. 

 

 

Punkt 8  Kongres 

Jan Darfelt, DIF bliver dirigent på kongressen. 

 

Forløbet lørdag blev diskuteret. Bestyrelsen lægger vægt på, at 

forløbet koordineres med distrikterne. 

 

Følgende er på valg til kongressen: 

Bestyrelsen: Henrik Jess Jensen, Bo Belhage, Jakob Knudsen, Hanne 

Blume, Joachim Parbo (Alle modtager genvalg) 

Ordensudvalg: Niels Fredborg (HJJ kontakter Niels Fredborg) 

Baneudvalg: Dan Frost (JK kontakter Dan Frost) 

Pige- kvindeudvalg: Solveig Uhre – modtager genvalg 

Cyklecross: Henrik Millennium – Kandidat Peter Thidemann Aalborg 

Breddeudvalg: Formand skal vælges. Kandidat Keld Schousbøll  

BMX-udvalg: Thomas Christensen fratræder. 

Spor og Naturudvalg: Thomas Larsen fratræder. 

 

 

Punkt 9  Økonomi 

         Regnskab og statusprotokollat blev underskrevet. 

 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Riwal Readynez Cycling 

Team vedr. betaling af licens for teamet. 
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Bestyrelsen besluttede at fastholde licensprisen. Man vil 

fremadrettet diskutere om DCU skal indføre rabatordninger for nye 

førsteårs eliteryttere, som teams tegner kontrakt med, for at 

fremme udviklingen af danske talenter. 

 

Punkt 10 Events 

         Behandling af punktet udskydes til senere bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 11 Eventuelt 

         JEM orienterede om forløbet af BMX-sagen vedr. suspension af 

         licens. 

  

JEM orienterede om beslutning edr. fastlæggelse af licenspris for 

BMX. BB og JEM arbejder sammen med BMX udvalget om at finde en 

teknisk løsning. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


