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Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 27. april 2019 kl. 12.00-17.00 
 
Deltagere  

Hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Claus Behrendsen, Jens Peter Han-

sen, Mike Hedlund-White (fra kl. 13.30), Jeppe Lauritsen, Julie Schack, Mads Øbro, Sø-

ren Pedersen (til 15.00), John Schmidt.  

 

Sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent) 

 
 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, dog således at drøftelsen om cykeldynamo (pkt. 7), tøj 
(pkt. 9) og folkemøde (pkt. 11) blev flyttet til efter kl. 15.00, så andre diskussioner 
kunne tages, inden Søren Pedersen var nødt til at gå.  
 

2. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 
Status blev taget til efterretning, idet en række punkter behandledes på dagens møde 
og punkterne vedr. nye tekster til hjemmeside afventede ny webside.  
 

3. Godkendelse af årsregnskab 2018 (bilag 2a, 2b og 2c) 
Årsresultatet for 2018 blev et utilfredsstillende underskud på 832.127 kr. Det uven-
tede underskud skyldtes periodiseringsfejl tilbage i regnskabsåret 2017. Konsekven-
sen af fejlene var, at resultatet for 2017 (et overskud på 839.010 kr.) var ca. 700.000 
kr. for højt og resultatet for 2018 tilsvarende lavere. HB understregede vigtigheden af, 
at ledelsen i Cyklistforbundet fremadrettet dedikerede mere tid til opfølgning og sik-
rede, at de fornødne kompetencer var til stede i sekretariatet.  

 

Punkter til drøftelse 
 
4. Evaluering af forårsseminar for afdelinger og repræsentanter (bilag 3a og 3b) 

Det blev drøftet, om der var behov for tydeligere kommunikation omkring organise-
ring, arbejdsgang- og arbejdsfordeling mellem hovedbestyrelse, afdelinger og sekre-
tariat, eksempelvis forud for valg til hovedbestyrelse og som information til nye lokale 
aktive. Evaluering og plancher ville blive sendt ud sammen med landsformandens 
næste infomail. 
  

5. Forberedelse af landsmøde (bilag 4) 
Det blev drøftes, om der i forbindelse med valg til hovedbestyrelsen skulle annonce-
res bredere efter kandidater. Der var enighed om, at rekruttering til HB ikke handlede 
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om at tiltrække stærke, offentlige profiler, da denne type profiler ville skulle indgå i et 
eventuelt ambassadørkorps/advisory board. Det blev besluttet, at annonceringen 
først og fremmest skulle tjene til bredt at kommunikere, at alle medlemmer var vel-
komne til at stille op til hovedbestyrelsen og dermed sikre større grad af åbenhed. 
 
I forhold til medlemsforslag til landsmøde var der enighed om at benytte den foreslå-
ede skabelon, evt. med tilføjelse af arbejdsdeling mellem sekretariat, HB og afdelin-
ger.  
 
Med hensyn til cykelleje var der opbakning til at afprøve alternative løsninger end cy-
kelleje koordineret af sekretariatet, evt. ved at opfordre til deltagere fra nærområdet 
kunne låne cykler til deltagere langvejsfra. Eventuel cykelleje via sekretariatet ville i 
givet fald skulle være til de faktiske omkostninger.    
 

6. Indsatsområder i 2020  
Følgende mulige forslag til indsatsområder i arbejdsprogrammet for 2020 blev drøftet: 
- Styrkelse af den lokale dialog med kommuner: Værktøjer til afdelingerne til brug 

for kontakt med kommunen – hvordan forholder man sig til udskiftning i udvalg, 
sikre positiv dialog, forskel på kommunikation med forvaltning og politikere mv. 

- Fokus på hvordan man kommer de sidste 10-15 km ind til bycentrum 
- Unge og deres forhold til cyklisme 
- Klima med udgangspunkt i FN’s verdensmål 
- Alliancer og samarbejde både lokalt og nationalt  
- Cyklen som transportmiddel anno 2020 (speed pedelecs, elcykler mv. og forhol-

det til øvrige, nye transportmidler på cykelstien som løbehjul, skateboards mv.) 
- Politisk lobbyindsats i forbindelse med Tour de France 
 

7. Fremtiden for Årets Cykeldynamo (bilag 5) 
Der var enighed om at fastholde den anerkendelse, som uddelingen af prisen er ud-
tryk for, dog samtidig fokus på, at prisen skulle gives til de rigtige, og at dette forud-
satte kendskab til det lokale arbejde. Afdelingerne ville derfor blive opfordret til at no-
minere kandidater til prisen. Drøftelsen gav desuden anledning til overvejelse af nav-
net, men foreløbigt fastholdtes navnet.  
 

8. Retningslinjer for økonomien i lokalafdelinger (bilag 6) 
En række afdelinger havde stillet spørgsmålstegn ved de nye retningslinjer for lokal-
afdelingers økonomi. Kassereren medgav, at det burde have været kommunikeret 
bedre. De nye retningslinjer udsprang af skærpede krav fra Friluftsrådet ifm. deres 
tildeling af driftsmidler om bl.a. revisionsmæssig kontrol af brugen af midler lokalt. 
Der blev opfordret til at tillade midler til kørsel mv. så kriterierne var rimelige og tilgo-
deså, at der var tale om frivillige kræfter. Særligt blev der spurgt ind til muligheden for 
at kunne omprioritere lokalt. Det blev forklaret, at en vis grad af omprioriteringen mel-
lem poster på budgettet var naturligt, men anvendelsen af overskydende midler til 
helt nye formål skulle godkendes i budgetudvalget.   
 
Det blev foreslået at offentliggøre bevillingerne til samtlige afdelinger, så der var 
transparens i, hvordan bevillingerne fordelte sig. Det blev yderligere foreslået, at der 
udarbejdes en vejledning til afdelinger med forslag til afdelingerne om, hvordan der 
eventuelt kan minimeres udgifter, fx til billige lokaler.  
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Bilaget til punktet, hvor de nye retningslinjer gennemgås, ville blive videresendt til af-
delingerne eventuelt med en præcisering af hvordan man skulle forholde sig ved 
eventuelle budgetoverskridelse. Hvis der efterfølgende fortsat var behov for informa-
tion, blev det nævnt som en mulighed at samle kassererne til et møde, hvor reglerne 
kunne blive gennemgået. 
 

9. Tøj til frivillige (bilag 7) 
Det viste sig vanskeligt at finde en løsning på beklædning, som kunne tilgodese alle 
ønsker om anvendelsesmuligheder og udseende. Drøftelsen viste en fælles forstå-
else for at formålet med tøjet i højere grad var repræsentativt frem for til cykling. Der-
for et ønske om neutral farve frem for pangfarve. Ligeledes var der ønske om at 
bruge det aflange ”afmelderlogo” frem for det runde ’Pedalkraft – Ja Tak’ logo, evt. 
med brug af ”striben” med flere forskellige cykeltyper. Mulighed for en pin blev nævnt.  
 
Der blev konkluderet, at der i første omgang alene produceres t-shirts/evt. poloshirt 
og evt. kasket til brug for hovedbestyrelsens deltagelse i Folkemødet på Bornholm.   

 
10. Organisering (Bilag 8a og 8b)  

Udbredt opbakning til at fastholde en lukket Facebook-gruppe, hvor aktive i lokalafde-
lingerne kan udveksle synspunkter og erfaringer. Det blev aftalt at være en smule 
mere pragmatiske i forhold til, hvem der kan være med i den eksisterende gruppe. I 
den sammenhæng ville de eksisterende retningslinjer for medlemskab af gruppen 
blive justeret, herunder krav om aktivt engagement i og dermed også medlemskab af 
Cyklistforbundet.  
 
En helt åben gruppe for alle interesserede cyklister blev i første omgang skudt til 
hjørne, da det ville være ressourcekrævende at administrere. Som alternativ blev 
nævnt muligheden for at lave åbne lokale Facebookgrupper, der inkludere alle cykli-
ster og ikke kun medlemmer af Cyklistforbundet. 
     
Hovedbestyrelsen havde modtaget en opfordring om at nedsætte en arbejdsgruppe i 
forbindelse med Tour de France. Der var generel opbakning til ideen om at etablere 
en ad hoc gruppe, hvor der kunne udveksles og udvikles ideer til aktiviteter i de be-
rørte byer, herunder muligheder for indgåelse af alliancer, forslag til nem transport til 
og fra løbet ikke mindst ifm. strækningen gennem Roskilde, der falder sammen med 
afslutningen af Roskilde Festivalen.  
 
Bilagene, der omhandlede demografisk fordeling af medlemmer, blev ikke inddraget 
under dette punkt, men ville blive taget op i forbindelse med efterårets HB-seminar. 
  

11. Folkemødet på Bornholm  
På folkemødet deltager fra hovedbestyrelsen: Claus Behrendsen, Claus Bonnevie, 
Jens Peter Hansen, Jeppe Lauridsen, Jette Gotsche, John Schmidt, Julie Schack og 
Mike Hedlund-White. 
 
Sekretariatet mindede om, at der ville være cykeltur fredag morgen for særligt invite-
rede, herunder HB. Hovedbestyrelsen ville arbejde videre på en fælles cykeltur fra 
Rønne til Allinge om torsdagen. Det blev aftalt at kontakte afdelingen på Bornholm 
bl.a. i forhold til pitstops undervejs.  
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Det blev aftalt, at der fredag aften så vidt muligt arrangeres fælles middag eller drink 
enten på selve Folkemødet eller i Rønne.  

 

Punkter til orientering 
 
12. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 9) 

Der var spørgsmål til, om udgiften til stadepladsen ved Ungdommens Folkemøde var 
udgiften værd. Sekretariatets oplevelse i 2018 var, at der var positiv opmærksomhed 
omkring standen og mange unge besøgende på standen som er et segment som 
Cyklistforbundet gerne skulle have mere fat i.   

 
13. Økonomi (bilag 10) 

Sekretariatet forklarede, at 2019 var et udfordrende år rent økonomisk som resultat af 
både svigtende fondsindtægter og af personalemæssige forhold med bl.a. mange 
barslende. Der ville derfor fortsat være behov for at fokusere på både at øge indtæg-
terne og begrænse udgifterne for at få nedbragt det store underskud i 2019, som der 
var udsigt til.  

 
14. Orientering fra direktør (bilag 11a og 11b) 

Det blev fremhævet, at der havde været brugt meget tid på at følge op på regerin-
gens infrastrukturplan, og at der ville komme fokus på folketingsvalget i den kom-
mende tid. Desuden blev det nævnt, at sekretariatet havde haft dialog med et par cy-
kelproducenter om muligheden for at opbygge en tættere alliance.  
 
Udbredelsen af elløbehjulene blev drøftet, herunder i hvor høj grad de kunne flytte 
folk fra biler over til kombinationstransport, og hvordan infrastrukturen bedst ville 
kunne deles mellem cyklister og løbehjulsbrugere.  
 
Mike Hedlund-White gentog sit ønske om, at Urtekram eller tilsvarende økologiske 
produktserier blev overvejet som sponsor.  

 
15. Orientering fra landsformand 

Formanden fortalte om arbejdet i ’the nomination committee’ nedsat af European Cy-
clists’ Federation (ECF). I komiteen havde de netop screenet 14 indkomne kandidater 
til fire poster i ECF’s bestyrelse. Yderligere nævnte formanden, at der ville blive ud-
sendt en evaluering til hovedbestyrelsen om arbejdsform mv. til brug for HB-semina-
ret i efteråret.   

  
16. Sidste nyt fra European Cyclists’ Federation (ECF)  

Jens Peter Hansen meddelte, at han stillede op til ECF’s bestyrelse som menigt med-
lem til trods for, at han ikke var blandt de 6 kandidater, der var indstillet af ECF’s no-
mination committee. Det blev understreget, at landsformanden ikke havde deltaget i 
komiteens vurdering af Jens Peter Hansens kandidatur på grund af inhabilitet. 
 
Afholdelsen af Velo City i Mexico City i 2020 var udfordret grundet manglende indbe-
talinger fra byen. ECF’s bestyrelse overvejede alternativer, hvis dette ikke blev rettet 
op.  
 
Der blev spurgt ind til stemmeregler ved ECF’s årsmøde. Det blev forklaret, at stem-
mefordelingen fulgte medlemmets størrelse, og at Cyklistforbundet havde 4 stemmer. 
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17. Opfølgning på indsendt orientering 

Der havde på forhånd været indsendt en del orientering fra HB-medlemmerne, herun-
der årsrapporter for Internationalt Udvalg og Hverveudvalget, hvilket formanden kvit-
terede for. 
 

18. Eventuelt 
Mike Hedlund-White bemærkede, at medlemsstatistikken manglede opdatering af 
indbyggertallet i de enkelte kommuner og at han selv ville komme med opdaterede tal 
til sekretariatet.  
 
Mike Hedlund-White tilbød ligeledes at stå for musik til landsmødet i lighed med sid-
ste år under forudsætning af at der var anlæg til rådighed.  
 
I Vejle blev det oplevet, at kommunen gav tilladelse til, at byggeri inddrog både fortov 
og cykelsti.  
 
Det blev nævnt, at der var et behov for at se på statistikmodulet i Vi Cykler Til Ar-
bejde, da der tilsyneladende var en udfordring med angivelse af antal virksomheder i 
de enkelte kommuner.  
 
 

19. Opfølgningspunkter fra dette møde  
- Årsregnskabet underskrives digitalt 
- Procedure omkring referat tages op til vurdering ved november-mødet 2019.   
- Mads/Sygklister kontakter Vestegnen for koordinering af cykelture ved landsmø-

det 
- Information til afdelingernes kasserer om økonomiske retningslinjer udsendes 
- Oprettelse af ad hoc gruppe vedr. Tour de France iværksættes 
- Afdelinger opfordres til at indstille kandidater til Årets Cykeldynamo ved, at alle 

kontakter egne afdelinger/repræsentanter på baggrund af formandens infomail. 
- Sekretariatet udarbejder t-shirts/poloshirt og evt. kasket til brug for hovedbestyrel-

sens deltagelse på folkemødet 
- Der arrangeres fælles cykeltur fra Rønne til Allinge torsdag formiddag under Fol-

kemødet. Claus Bonnevie er tovholder 
- Jette Gotsche sender info på Rønne Vandrerhjem og kontakter afdelingen på 

Bornholm vedr. Folkemødet. 
- Mike Hedlund-White sender information til sekretariatet om kommunale indbyg-

gertal 
- En bred drøftelse af kommunikation tages op på et HB-møde så vidt muligt med 

deltagelse af en kommunikationsekspert. 
- Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg til brug for hjemmesiden 
- Sekretariatet indkalder kort information fra HB til præsentation på hjemmesiden 
 

20. Evaluering af mødet 
Formanden henviste til, at der havde været en god fordeling mellem administrative og po-
litiske temaer.   
  


