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Store Cykeldag 2018 søndag 10. juni kl. 10   ved Applus, Sandemandsvej 2.
 

Cykeltur Rønne-Hasle og retur, i alt ca. 20 km i roligt tempo med pauser
 

Vi holder pause ved Sorthat Batteri, hvor JOP vil fortælle om anlægget.
kl. 12 er BCF vært ved spisning på røgeriet i Hasle (excl. drikkevarer)
- tilmelding senest 7. juni på 61405597 eller bente@soltop.dk
 

.........................................................................................................

 

Sydbornholm Rundt søndag 17. juni kl. 10   ved Applus, 
Sandemandsvej 2, Rønne. Tilmelding ved startstedet kl. 9.00 - 9.45.
 

Rute: Rønne-Pedersker-Østermarie (depot) Almindingen-Rønne.
 

Pris 50 kr., gratis for medlemmer.
 

...................................................................................................

 

Nordbornholm Rundt søndag 22. juli kl. 10   ved røgeriet i Hasle, 
pris 50 kr., betales på dagen ved indregistreringen ved røgeriet.
 

Arr. Team Hasle Bornholm
 

.........................................................................................................

 

Bornholm Rundt søndag den 26. august kl. 9.00
 

Medlemmer af Bornholms Cyklist Forbund kan få startgebyret på 180 kr. 
refunderet i forbindelse med udlevering af startnummer.
 

Medlemmer skal være registreret i medlemssystemet pr. 1. august 2018 for at 
opnå refusion.
 

Ved tilmelding skal man skrive "Bornholms Cyklist Forbund" som klub/sponsor.
Tilmelding bedes foretaget senest  tirsdag den 21. august 2018 (sidste dag for 
tilmelding online).
 

Se mere om løbet på www.cykelbornholmrundt.dk
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Vi vil gerne være flere:   HALV PRIS PÅ MEDLEMSKAB

Der er halv pris på almindeligt medlemskab (1 person), der melder sig ind
i Cyklistforbundet i perioden 3.-9. juni.

Hvorfor? - fordi vi fejrer FN's nye Verdens Cykeldag den 3. juni.

Tilbuddet gælder kun det almindelige medlemskab og for de første 12 
måneder.

Almindeligt medlemskab: Pris: 350 kr. om året
- for dig personligt

OBS: 50% nedslaget i anledning af Verdens Cykeldag bliver automatisk 
fratrukket beløbet, du betaler.
Du bliver IKKE trukket for 350 kr. - kun for 175 kr.

Øvrige medlemstyper (her er ikke rabat)

Hustandsmedlemskab: 500 kr. om året
 - for hele din hustand uanset, hvor mange I er

Digitalt ungdomsmedlemskab: 200 kr. om året
 - for dig, der er 18-35 år*
*medlemskabet er digitalt - dvs. du modtager medlemsbladet direkte i din 
mailboks fire gange om året.
OBS! Dette medlemskab fås også som et husstandsmedlemskab. Kontakt 
sekretariatet for at høre mere.  

Seniormedlemskab: 200 kr. om året
- for dig, der er pensionist

OBS! Pensionistmedlemskabet kan også være et husstandsmedlemskab. 
Kontakt sekretariatet for at høre mere. 

Gavemedlemskab: 350 kr. - eller 200 kr. for unge og ældre
- Glæd din mor, bror eller bedste ven med et års medlemskab af 
Cyklistforbundet.

Man kan melde sig ind på cyklistforbundet.dk – klik på Bliv medlem



 Bornholms Cyklist Forbund
Cyklistforbundets afdeling på Bornholm       -       www.cyklistforbundet.dk/bornholm

Formand:

Erik Nielsen, Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne, eriksn.bornholm@gmail.com

Kasserer:
Bente Kofoed, Solbakkevej 1, Arnager, 3700 Rønne,
24 45 59 50, bente@soltop.dk
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Lambrecht, Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 
56 95 17 72, fam.lambrecht1@gmail.com
Tim Lambrecht, Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne,
56 95 17 72, fam.lambrecht1@gmail.com
Henrik Andersen, Sveasvej 34, 3700 Rønne,
56 95 76 92, henrik.hanne@mail.dk
 

Bestyrelsessuppleanter:
Allan Kofoed, Solbakkevej 1, Arnager, 3700 Rønne,
61 40 55 97, allan@soltop.dk
Claes Ludvigsen, Åvej 44, 3700 Rønne, 23 67 92 74, 
claesl44@gmail.com
 

Revisor:

Svend Aage Kristoffersen, Askene 10, Vestermarie, 
3700 Rønne, 51 92 94 14
Revisorsuppleant:

Ole Jønsson, Louisenhøj 33, 3700 Rønne, 23 27 78 61
 

Trafikudvalg:

Erik Nielsen, Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne, 
56 95 23 75, eriksn.bornholm@gmail.com
Henrik Andersen, Sveasvej 34, 3700 Rønne,
56 95 76 92, henrik.hanne@mail.dk
Claes Ludvigsen, Åvej 44, 3700 Rønne, 23 67 92 74, 
claesl44@gmail.com
 

Turudvalg:

Marianne Lambrecht, Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 
56 95 17 72, fam.lambrecht1@gmail.com
Bente Kofoed, Solbakkevej 1, Arnager, 3700 Rønne,
24 45 59 50, bente@soltop.dk
 

Bladudvalg:

Erik Nielsen, Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne, 
56 95 23 75, eriksn.bornholm@gmail.com  (ansv.) Papirklip af Jens Jakob Sabber

Store Cykeldag den 11. juni blev arrangeret som en cykeltur til Bolsterbjerg og 
fik tilslutning af ca. 25 cyklister. Med hjælp fra Bodil blev der budt på kage 
undervejs. På Bolsterbjerg bød afdelingen på en en lille anretning og lidt 
drikkevarer.
  
Sydbornholm Rundt den 18. juni havde 76 deltagere hvoraf de 17 er 
medlemmer.

100 km for mental sundhed
I samarbejde med Midtpunktet og Idræt på Tværs arrangeredes 16 ugentlige 
cykelture på 10 km, hvor deltagerne skal have deltaget 10 gange (dermed 100 
km) for at deltage i en lodtrækning om cykeludstyr. Den 18. september kørtes en 
tur til Almindingen. Den sidste tur var på Sindets Dag den 10. oktober med ca. 20 
deltagere.
  
Bornholm Rundt – med medlemsrabat
Bornholm Rundt blev gennemført for anden gang med Viking som arrangør. 
Arrangementet bærer tydeligt præg af at være udført af en solid organisation, der 
har styr på ressourcerne.

Der deltog 33 medlemmer, som fik 175 kr. i medlemsrabat på deltagergebyret.

Landsmødet
Afdelingen havde 2 delegerede med til landsmødet i Skælskør den 28. oktober, 
det var Henrik og mig.
 
Medlemsstatus
Afdelingen har i dag 123 medlemmer medlemmer fordelt på 86 adresser.
I 2017 var vi 130 medlemmer.

Igen i år tak til den øvrige betyrelse for et rigtig godt og imødekommende 
samarbejde og tak for den venlige og rare omgangstone.

Lige inden for byskiltet i Listed  er der ingen cykelsti
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Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018 
i Bornholms Cyklist Forbund

BRK og cykeltrafik
Haslevej renoveres for cykelpuljemidler, mens der laves kantbanecykelstier på
landet.
Det er konsekvensen af, at det daværende Teknik og Miljøudvalg besluttede 
som princip ikke at ville ekspropriere.
 
Lyskrydset på Haslevej er en skandale.
Først havde vi en lyssignalmast på cykelstien.
Der manglede et signal for cyklister, og da det blev besluttet, blev cykelstien 
projekteret for smal.
Det lykkedes at påvirke kommunalbetyrelsen i marts 2017 til at tage punktet af
dagsordenen (det er måden, man udsætter belutninger på).
Vi blev i maj 2017 spurgt af Teknik og Miljø, om vi havde bemærkninger. Vi 
spurgte til hvad? Svaret var, at man udbad sig bemærkninger til det 
oprindelige forslag i helt uændret form.
Det endte med, at forslaget blev besluttet i udvalg og i kommunalbestyrelsen, 
og noget af det, kan vi se nu.
 
Kommunen har udfærdiget en trafiksikkerhedsplan, der dog ikke er endeligt 
besluttet.
Vi havde en del forslag, og mange af dem er kommet med i oplægget til 
trafiksikkerhedsplan, dog ikke alle med den prioritet, vi kunne ønske.
 
Vi har også gjort kommunen opmærksom på, at et kort strækning vest for 
Listed, men inden for byskiltet, helt mangler cykelsti eller kantbane, selv om
der i Listed lige er etablet 2minus1-vej.
 
Cykelvejen i Nordskoven
Efter en del offentlig kritik kontaktede vi Naturstyrelsen med vores opfattelse, 
at cykelvejen trænger til udbedring. Der kom hurtigt et imødekommende svar 
med invitation til en besigtigelse med skovfoged Rasmus Munch Marcher den 
5. oktober. Han ville søge centrale midler og vi har vi fået at vide, at arbejdet 
kommer til at ske snarest med fuld udbedring af cykelvejen fra Haslevej til 
efterskolen, samt strækninger herfra til Kulvejen.

Arrangementer og møder

Onsdagsturene (de korte ture i roligt tempo med kaffepause undervejs) blev 
planlagt til 15 ture, hvor der blev gennemført 13 ture, hver med deltagelse af 
op til 15 cyklister. Vi skylder igen Bodil og Poul Munch en stor tak for på stabil 
vis at arrangere turene. Formanden har afløst et par gange, og et par gange 
blev der aflyst pga. vejret.

Cykelvejen i Blykobbe Plantage er nu blevet udbedret

Den 6. september henvendte vi os til Naturstyrelsen og argumenterede for, at 
der ikke var tale om en midlertidig dårlig tilstand som følge af meget nedbør, 
men at stien trængte til vedligeholdelse. Vi anførte også, at det burde være 
sådan, at stien gennem skoven opleves som et naturligt alternativ til den 
stærkt trafikerede Haslevej, som er farlig at krydse, hvis man skulle vælge at 
køre ad landevejen og Kulvejen. Vi gjorde også opmærksom på, at stien ikke 
kun benyttes om sommeren, men bruges hele året, bl. a. af pendlere.

Der kom positivt svar fra Naturstyrelsens afdeling på Bornholm, hvor man ville 
søge om penge til formålet. Pengene rakte længere, end vi var stillet i udsigt, 
så det er ca. 2/3 af stien gennem skoven, der har fået et sammenhængende 
nyt lag skærver/stenmel, og resten har fået pletvise reparationer. Der er høvlet
af siderne, så der ikke så let vil stå vand på stien.

Man vil altid kunne diskutere hvilket materiale, der er bedst. Her i den tørre tid 
ville det være rart, hvis der kun var lagt stenmel ud, men når stien er våd, er 
det bedst med lidt større skærver, så hjulene ikke trykkes ned i materialet og 
yder modstand.
Vi havde dog helst set, at stien var blevet asfalteret, men der er en central 
beslutning i Naturstyrelsen om, at det er uønsket.
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Referat fra generalforsamlingden 14. marts 2018 på Rønne Bibliotek

1. Valg af dirigent: Tim Lambrecht

2. Valg af referent: Marianne Lambrecht 

3. Formandens beretning (bilag)
Formanden aflagde beretning med særlig fokus på brug af cykelprojektpuljen 
og kommunens udfærdigede trafiksikkerhedsplan. Formanden gjorde bl.a. 
rede for nogle af vores høringssvar.
Formanden og et bestyrelsesmedlem (Henrik A) deltog i Landsmødet i 
oktober. Der var mange interessante emner på dagsordenen. Flere lokale 
foreninger har samme problemstillinger, som vi har her på Bornholm. Der var 
en god og grundig drøftelse inden beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Bente Kofoed gav en gennemgang af regnskabet. Der var ingen 
spørgsmål til dette. Regnskabet blev godkendt.
(Regnskabet blev bragt i sidste blad)

5. Indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændringer (se forslag i medlemsbladet: ”Cyklister” nr.1 ).
Formanden redegjorde for vedtægtsændringerne, som alene er tilføjelser til § 
4 og § 5.
Der drejer sig om præcisering af 1. og 2. suppleanten, samt mulighed for at 
antal af bestyrelsesmedlemmer kan være 3-5 medlemmer. 
Efter en drøftelse af fordele og ulemper ved ændringsforslaget blev ændringen
vedtaget af hele generalforsamlingen. 

6. Valg til bestyrelsen:
Formand (vælges i lige år): Erik Nielsen
Et bestyrelsesmedlem (vælges i lige år): Marianne Lambrecht
To suppleanter (vælges hvert år): Allan Kofoed og Claes Ludvigsen

7. Valg af revisorer:
En revisor: Svend Aage Kristoffersen
En revisorsuppleant: Ole Jønsson

8. Valg af delegerede til landsmødet:
(Generalforsamlingen vælger det antal landsmødedelegerede, som afdelingen 
har ret til at sende, og det er i år 2 delegerede. Der kan vælges suppleant):
Erik Nielsen og Henrik Andersen deltager. Claes Ludvigsen er suppleant.

9. Evt.:

Der blev af et medlem opfordret til brug af Appen ”Borgertip”, hvis man oplever
noget uhensigtsmæssigt som cyklist.

Der kom forslag fra flere medlemmer til Store Cykeldag d.10/6:

• Arranger en tur til Teknisk Samling med traktement

• Tur til Natur Bornholm

• Tur til Hammerhus

•

Der blev spurgt om BCF har samarbejde med motionscykelklubberne. Der har 
ikke været kontakt til disse foreninger.

Der kom et forslag om at indkøbe gule cykelveste med vores logo til 
medlemmerne på Bornholm, med mulighed for at andre kan købe disse.

Der blev spurgt til annoncering af onsdagscykelsturene, som begynder 2/5 kl. 
18.30. Der vil blive annonceret i dagspressen som de tidligere år. Det blev 
foreslået at gøre opmærksom på Store Cykeldag 10/6 og Sydbornholm Rundt 
17/6 ved samme lejlighed med opfølgende annoncer.

Der blev foreslået, at der udover at det i annoncen nævnes, at cykelhjelm er 
påbudt ved foreningens arrangementer, at der også gøres opmærksom på, at 
el cykler er velkomne.

Der kom en opfordring på at bruge ”Sabbertrykket” fra et medlem.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15.
Generalforsamlingen afsluttedes med et lettere traktement.

Da generalforsamlingen som følge af vejrliget måtte udsættes to uger, kunne 
landsformanden kunne ikke deltage pga. generalforsamling i egen afdeling

Pause i Vestermarie Plantage på Store Cykeldag
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