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Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 27. november 2021  
 
Til stede: Jens Peter Hansen, Fatima Hachem Ladefoged (indtil kl. ca. 16.00), Henrik 
Lundorff, Julie Schack, Mike Hedlund-White, Pablo Celis, Søren Pedersen, Janus Boye, 
Line Jensen  
 
Fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent) 
 
Afbud: Troels Andersen  
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af drøftelse om transportministerens seneste udtalelser, 
der ville blive taget i forlængelse af direktørens orientering. 
 

2. Velkomstrunde 
Første møde i den nye hovedbestyrelse, hvorfor der blev taget en kort introdukti-
onsrunde.  
 

3. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 
De fleste opfølgningspunkter var håndtereret ifm. forberedelsen af årets lands-
møde, mens enkelte punkter blev videreført til senere opfølgning. 

 
Punkter til beslutning/godkendelse 

 

4. Valg af næstformand 
Jf. forretningsordenen skulle der vælges ny næstforperson blandt hovedbestyrel-
sens medlemmer. Fatima Hachem Ladefoged blev valgt som næstforperson for 
en toårig periode.  
 
Kassererfunktionen er som andre tillidsposter toårig, hvorfor Henrik Lundorff fort-
satte på posten.  

 
5. Kontaktpersoner samt repræsentation i eksterne og interne råd, nævn og 

udvalg (bilag 2) 
Funktionen af brug af kontaktpersoner blev drøftet. Det blev aftalt at lave ny kon-
struktion for at få endnu bedre sammenhængskraft på tværs af organisationen 
ved at opdele kontakten regionalt med mulighed for regionale møder. Sekretaria-
tet ville lave udkast til ny regional fordeling med to hovedbestyrelsesmedlemmer 
pr. region.  
 
Ift. ekstern repræsentation var Claus Bonnevie udtrådt af Netværk for Bæredygtig 
Transport. Det blev aftalt, at Cyklistforbundet ikke på nuværende tidspunkt ville 
genudpege en ny repræsentant, da udbyttet havde været begrænset.  
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Udvalgene havde haft begrænset aktivitet de senere år, bl.a. grundet COVID19. 
Det blev drøftet at gøre mere brug af korterevarende ad hoc-grupper med mere 
specifikke sager, jf. også beslutninger på landsmødet.  
 

6. Mødeplan for 2022 (bilag 3) 
Forslag til mødeplan for næste år vedtages  
Mødeplanen blev godkendt dog således, at Cykeltopmødet blev fjernet, da det 
ikke forventedes at blive med offentlig deltagelse. Til gengæld tilføjedes Vejdirek-
toratets cykelkonference ligesom Forårsseminaret med afdelingerne også forven-
tedes genoptaget efter aflysning i 2021 grundet COVID19. 

 
Punkter til drøftelse 

 
7. Rollefordeling mellem hovedbestyrelse og sekretariat 

Direktøren forklarede om rollefordeling mellem sekretariat og hovedbestyrelse, 
hvor direktøren sammen med vicedirektøren varetager den daglige ledelse af se-
kretariatet herunder brug af ressourcer. I forbindelse med direktørens opstilling til 
det kommende folketingsvalg blev det forklaret, at direktøren går på orlov, når 
valget udskrives og opsiger sin stilling, hvis han vælges ind. Hovedbestyrelsen 
drøftede, hvordan der kunne ske en overdragelse af viden fra den nuværende di-
rektør til hovedbestyrelse, så der kunne ske en god overdragelse. Det blev aftalt, 
at landsformanden og næstforpersonen sammen med vicedirektøren skulle udar-
bejde en procesplan for overgangsperioden til drøftelse på næste hovedbestyrel-
sesmøde.  
 

8. Opfølgning på landsmødet (bilag 4a og 4b) 
Hovedbestyrelsen drøftede evalueringen af landsmødet og savnede ligesom 
mange af deltagere øget tid til dialog og netværk og mindre fokus på formalia. 
Brug af gæstetaler, brug af delvis egenbetaling og mulighed for udbud af opga-
ven til frivillige blev drøftet. Muligheden for begrænsning i taletiden blev ligeledes 
nævnt, hvilket ville kræve vedtægtsændring. Det blev også overvejet, om der 
skulle tilbydes flere anledninger til drøftelser i løbet af året eksempelvis via regio-
nale møder. Det blev aftalt at invitere frivillige i afdelingerne til at give bud på at 
stå for koordineringen inden for den økonomiske ramme for at imødekomme øn-
sket om nytænkning af landsmødet. Indkommer der ikke egnede forslag ind, vil 
sekretariatet fortsat stå for planlægningen.  
 
Som opfølgning på landsmødets beslutninger skulle der nedsættes et ad hoc-ud-
valg om digitale møde- og afstemningsmuligheder til fremlæggelse til næste års 
landsmøde. Det blev aftalt, at sekretariatet iværksætter arbejdet med inddragelse 
af forslagsstiller Jens Kvorning.  
 
Desuden skulle der nedsættes to ad hoc-udvalg under Fremkommeligheds- og 
medtagningsudvalget med fokus på cykelmedtagning hhv. under- og overførsler 
af cykelstier. Det blev aftalt, at landsformanden ville invitere forslagsstiller John 
Gade til at stå i spidsen for de to grupper.   
 
Henrik Lundorff ville påtage sig at afholde et onlinemøde om mulige aktiviteter og 
ansøgninger til lokalpuljen inden jul. 
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På landsmødet opstod der forvirring om, hvordan ændringsforslag formelt skal 
behandles. Landsmødets dirigent havde den korrekte opfattelse og hovedbesty-
relsen besluttede, at Landsformanden ville kontakte dirigenten mhp. fremadrettet 
præcisering af håndteringen af ændringsforslag vs. modforslag mv. 
 

9. Betaling af frivilligt arbejde (bilag 5) 
Hovedbestyrelsen drøftede, hvorvidt medlemmer i lokalbestyrelser individuelt 
kunne modtage lønmidler for indhentede eksterne fonds- eller projektmidler. Ho-
vedbestyrelsen bakkede op om en konkret projekthåndtering i Svendborgafdelin-
gen, hvor projektmidler var brugt til at dække projekttimer hos en lokal socialøko-
nomisk virksomhed ejet af et bestyrelsesmedlem. Det blev aftalt, at der skulle ud-
formes korte retningslinjer om, hvordan afdelinger fremadrettet kan gøre brug af 
eksterne midler til udførelse af projektarbejde. Retningslinjerne skal baseres på 
habilitetsspørgsmål, brug af bedst egnede kandidater og evt. andre organisatio-
ners håndtering af lignende situationer.    
 

10. Cykelvidenscenter og andre offentlige bevillinger 
Hovedbestyrelsen var skuffede over udsigten til, at Cykelvidenscenter ville blive 
placeret i Vejdirektoratet. Øget og koordineret viden på cykelvidensområdet vur-
deredes som et stort behov, der ville ligge langt bedre uden for centraladministra-
tionen med ophæng i universiteter og organisationer for at sikre uafhængig viden. 
Der var således opbakning til fortsat at arbejde for en ekstern placering af det 
kommende cykelvidenscenter. 
 
Det blev drøftet, om Cyklistforbundet skulle afholde sig fra at søge offentlige mid-
ler for bedre at kunne kritisere offentlige myndigheder og politikere. Der var dog 
bred opbakning til fortsat at søge offentlige puljer mv. for at sikre aktiviteter mv.   
 

Punkter til orientering 
 

11. Status på arbejdsprogram og igangværende frivilligopgaver (bilag 6) 
Kommende arbejdsprogram består af fokus på Fremkommelighed, Organisato-
risk udvikling og Styrket kommunal og regional dialog. 
 
Det blev aftalt, at Henrik Lundorff ville rundsende det aktuelle forslag til revidering 
af Færdselsloven til fagpersoner, hvorefter hovedbestyrelsen ville få et justeret 
forslag rundsendt. Den endelige kommunikationsindsats ville skulle planlægges 
med sekretariatet.  
 

12. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter 
Sekretariatet orienterede om den igangsatte brug af nyt indsamlingsværktøj, hvor 
bidragsydere også kunne vælge at bidrage med fast månedligt beløb. 
 

13. Økonomiorientering (bilag 7a, 7b og 7c) 
Sekretariatet orienterede om, at det fortsat så ud til et positivt resultat i 2021 på 
godt 100.000 kr. samt, at det budgetterede resultat for 2022 var forbedret en 
smule siden landsmødet pga. ny sponsoraftale, hvorfor resultatet vurderedes til 
et overskud på 268.000 kr. Begge dele positivt ift. genopbygning af mere solid 
egenkapital. Det aktuelle budget for 2022 var bl.a. baseret på 40.000 deltagere i 
VI CYKLER TIL ARBEJDE, hvor det konkrete deltagerantal først ville være kendt 
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ultimo april måned. Pablo Celis bad ført til referat, at han vurderede, at Cyklistfor-
bundet stod lige overfor konkurs og opfordrede bestyrelsen til med det samme at 
iværksætte handling. Sekretariatet delte ikke opfattelsen af forestående konkurs 
og forklarede, at der tidligere år havde været regnskabsfejl, som havde afsted-
kommet store underskud og derfor udhuling af egenkapitalen, men at der nu var 
væsentlig kompetencemæssig forbedring på regnskabsposten, indgået aftale 
med ny ekstern revisor, og at hovedbestyrelsen tidligere havde iværksat en 
række besparelsesmæssige tiltag. Den øvrige hovedbestyrelse vurderede, at fo-
kus på økonomien fortsat var et væsentligt opmærksomhedspunkt, men at der 
ikke pt. skulle skrides til yderligere slankning af driften. Dog ønskede hovedbesty-
relsen gerne et bedre overblik i økonomioversigten, så særligt den økonomiske 
sammenhæng i projektorganisationen blev tydeligere. Desuden blev det aftalt, at 
sekretariatet ville udforme en kort oversigt over mulige besparelsesforslag i til-
fælde af nedgang i deltagerantallet i VI CYKLER TIL ARBEJDE, ligesom den tidli-
gere udarbejdede Plan B ville blive rundsendt igen. 
 

14. Orientering fra direktør (bilag 8a og 8b) 
Transportministerens seneste udtalelser om cyklister blev drøftet, herunder Cyk-
listforbundets bemærkninger i Politiken og på bl.a. Facebook. Nogen ønskede en 
mere konfrontatorisk tone, men størstedelen af hovedbestyrelsen var godt tilfreds 
med niveauet, der var skarpere end typiske udmeldinger. 
 
Det blev aftalt, at det fremadrettet var unødvendigt at rundsende direktørens ka-
lenderoversigt.  

  
15. Orientering fra landsformand 

Under dette punkt godkendte hovedbestyrelsen nye vedtægter fra Roskilde-afde-
lingen.  
 

16. Overvejelser og tanker – input fra de nye medlemmer og suppleanter 
Grundet fremskreden tid blev dette punkt ikke behandlet. 
 

17. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 

18. Opfølgningspunkter fra dette møde  
- Sekretariatet udarbejder oversigt over konsekvenser af at hæve kontingentet  
- På næste møde tages en drøftelse om Cyklistforbundets fokus skal rumme 

flere aspekter, særligt andre grønne mobilitetsformer 
- Sekretariatet laver udkast til ny regional fordeling af kontaktpersoner 
- Hovedbestyrelsens formandskab udarbejder sammen med vicedirektøren en 

procesplan for overgangsperioden ifm. direktørens opstilling til Folketinget 
- Landsformanden formulerer i samarbejde med sekretariatet en budrunde til 

afdelingerne om at stå for afholdelse af landsmødet 
- Sekretariatet etablerer arbejdet med vurdering af digitale måder at afholde 

møder på 
- Landsformanden kontakter John Gade mhp. etablering af arbejdsgrupper om 

fremkommelighed og cykelmedtagning 
- Henrik Lundorff indkalder til webinar om gode lokale aktiviteter og ansøgnin-

ger inden jul 
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- Sekretariatet udarbejder udkast til retningslinjer om brug af fonds- og pulje-
midler i lokale afdelinger til behandling på næste hovedbestyrelsesmøde 

- Henrik Lundorff rundsender udkast til revision af Færdselsloven til fagperso-
ner og herefter til hovedbestyrelsen 

- Sekretariatet rundsender tidligere udarbejdede Plan B og arbejder på en ty-
deliggørelse af budgetoversigten 

 
19. Evaluering af mødet 

Generel vurdering af at det havde fungeret fint, at Pablo Celis var med via online-
forbindelse samt vurdering af, at det var rart, at man kunne udtrykke sine holdnin-
ger klart. 
 

20. Bestyrelsens egen tid 
Punktet gik med fotografering af de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlem-
mer. 

 
 


