
 
 
 

Generalforsamling i Cyklistforbundets Herning afdeling 17. marts 
2022 kl. 17.00 
 
Arnborg Hjemstavnshus, Gl. Skarrildvej 28. Arnborg. 
 
 
Generalforsamlingen indbyder til, at man fra kl. 16.00 er velkommen til at se sig om i Huset. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
1.  Valg af dirigent. 
     Kurt Ravnsgård blev valgt. 
 
2.  Valg af referent. 
     Klara Søndergaard. 
 
3.   Formandens beretning 2021 -2022. 
     v/ Klara Søndergaard 
 
Det har igen været et anderledes cykelår. Vi har jo næsten lige haft sidste generalforsamling (sidst i 
september). 
Medlemstallet: 1 udmeldt, 2 flyttet fra vores afdeling. 3 nye aktive medlemmer = 82 personer. 
Velkommen til de ny! 
 
Cykelture: 
På åbent medlemsmøde i januar 22 blev vi enige om at lave torsdagsture. 
 
8 cykelture med pæn tilslutning. 
1 juletur til Engesvang Bryggeri. Rundvisning, ølsmagning, julemiddag og togtur hjemad. Tilskud 
fra Herning Kommune. 
1 juleafslutning. Frokost på Huset nr.7. 
Vi forærer en gul vest til deltagerne af vore cykelture. Det ER meningen, at disse veste skal bruges 
på cykelturene. Synlighed. Heldigvis anvender de fleste også vestene. 
 
VCTA Vintercykling: 
Her har vi foreslået et hold på 8 deltagere.  
3 meldte sig til og cyklede flere dage.  
3 meldte sig på som fritidscyklister. 
2 cyklede ikke. 
Gennemsnittet blev lidt lavt i forhold til andre grupper. Kurt Ravnsgaard vandt. Tillykke! Det gule 
bælte. 
 
Rickshaw-cyklen er nu på Rosenlund i Snejbjerg. 2/11 21. 
Vi ser, om det er bedre. De er glade for at prøve den af. 
Side-by-side cyklen er stadig på Højbo! 
 
 
Møder: 



Landsmøde: Carsten Markussen og Klara Søndergaard deltog. 
Det var de sædvanlige, der var på talerstolen. 
Landsformanden imponerede os denne dag. 
 
 
15/11 21 Konstitueret møde 
20/1 22 Åbent bestyrelsesmøde i Huset nr 7 
22/2 22  Bestyrelsesmøde     i Hjemstavnshuset, Arnborg.  
 
Arbejdsdag lørdag den 12. marts kl. 10. 
Vores begejstring var stor  til sidste bestyrelsesmøde, så det blev besluttet, at vi skulle hygge os og 
flytte ind denne dag 12. marts. 
Skab, kaffe, boller, ost og rullepølse, snaps, øl osv. . . Tak! Her var også frivillige hænder. Tak! 
En ekstra ”frivillig” kommer og fuldender arbejdet for os på tirsdag. 
 
Kulturfest uge 24  Dus med himlens fugle. 
12. juni kl. 12.00: Cyklens Dag/ Store Cykeldag. Mødes vi i Karup med Viborg Cyklistforbund 
/Inger Larsen Ørbæk. 
16. juni kl. 10.00 – turleder Benny Leth – mødes i Sdr. Anlæg- cykler fra Knudmose til Flensborg 
sø. Ser på fugle og synger som fugle. Aflyst af Benny. 
Her er vi med med  17. juni kl. ? FUGLEKIG i Arnborg Slutter Ved FODERBRÆTTET 
Afgang fra Biblioteket i Herning og/eller  afgang fra Arnborg skole. Mødes i Birkebæk plantage ved 
P-pladsen. Her er  afmærkede ruter, som alle kan klare på eget ansvar. Almindelige cykler, 
mountainbikes og gå-ben. Undervejs ser vi efter fugle. Når vi kommer tilbage til skolen laver alle 
en lille fugl. Vores lokale kunstner, Freddy Grøndahls efterkommere vil være behjælpelige her.  
Herefter er der fælles spisning, arrangeret af Arnborg Idrætsforening og Borgerforening. 
 
Der er indledt en kommunikation med den ny formand for Miljø-, Infrastruktur- og 
Naturudvalget, John Thomsen. Han har lovet at svare ….når de har haft møde. Cykelstiplan. 
 
Facebook er så flot og godt under Trine Gaarsdals hånd. Tak. 
 
Trafiksikkerhedsudvalget:  
se  vedhæftede ark fra Trine. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
4.  Fremlægelse af årsregnskab til godkendelse og budget til orientering. 
     V/ Benny Leth. 
Der er ingen bilag, kun håndskrevne. 
Det reviderede regnskab blev godkendt. 
Ny kasserer kontakter Benny Leth, så de kan gå i banken sammen. Der skal overdrages en 
forretning. 
 
5.  Behandling af indkomne forslag. 
     Ingen indkomne forslag. 
 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
     Trine Lindhardt Gaarsdahl er genvalgt. 
     Klara Søndergaard er valgt. 
     Benny Leth modtager ikke genvalg. 
     Carsten Markussen blev valgt. 



 
7.  Valg af suppleant. 
     Kurt Ravnsgaard. 
 
8.  Valg af revisor. 
     Kurt Poulsen.  
    
9.  Valg af revisorsuppleant. 
    Henrik Johan Kristensen. 
 
10.  Valg af delegeret til Landsmøde 2022 
       Carsten Markussen og Trine Gaarsdahl. Klara er suppleant. 
 
 
11.  Evt. 
      Aftencykelture må bruges. Vi kan også cykle formiddag eller eftermiddagsture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstitueret møde 26. april kl. 16.30 i Huset nr7. 
 
Klara Søndergaard formand, 
 
Trine Lindhardt Gaarsdahl næstformand, 
 
Carsten Markussen kasserer, 
 
Trine Lindhardt sekretær. 
 



 
 
 
 
  
 
 

Fysisk møde d. 12. okt. 2021 på Torvet – sidste møde med formand Joan Hansen for Teknik- 
og Miljøudvalget: 
  

- Michelle Lykke Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik deltog online i ca. 1 time og fortale 
overordnet om Rådet for Sikker Trafik, og hvad der arbejdes med. Hun fortalte bl.a. om 
vigtigheden af samarbejdet med kommunerne, da f.eks. vejkantplakater er et meget vigtigt 
virkemiddel ifm. kampagner.  

 
- Kommunes motionscykelkampagnen, der blev skudt i gang i uge 37 med opsætning af 10 

stk. vejkantplakater på hhv. Trehøjevej, Hjortsballehøjevej og Løgagervej. Meningen er at 
der løbende skal udvikles på kampagnen, og at den skal køres i årene fremover fra forår til 
efterår (cykelsæsonen). På nuværende er der lavet 2 plakater med disse to budskaber rettet 
hhv. mod bilisten og cyklisten: ”Kære Cyklist – MAX 2&2-Vi deler vejen” og ”Kære bilist - 
HOLD AFSTAND-Vi deler vejen”. Til foråret bliver det opsat i alt 6 typer budskaber på 
relevante strækninger i kommunen. Planen er at vi planlægger strækninger i samarbejde med 
en eller fl ere repræsentanter for motionscykelklubberne.  
- - Debat med politiet: Budskabet ” MAX 2&2” blev diskuteret og der var delte meninger 
om, hvordan det skal forstås. ▪ I færdselsloven er det formuleret sådan under kapitel 7 – 
Særlige regler for cykler: ”§ 49 . Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er 
tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske 
uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved 
siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel 
med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel”.  

 
- De trafikale udfordringer mellem cyklister og bilister i krydset  

Østergade/Kampmannsgade/Fonnesbechsgade er løst.  
 

 
Virtuelt møde d. 13. januar 2022 via Teams – første møde med ny formand, John Thomsen, 
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: 
 

- Velkomst og præsentation udvalgets medlemmer  
 

- Indlæg fra Midt og Vestjyllands Politi v. Flemming Henriksen  
Mobiltelefon i hånden – stigning 
131 cykeluheld  i år 2021, heraf < 55 år 77 uheld 
 

- Sti – dobbeltrettet til Møllegårdsvej fra jernbanen , Kibæk. Se i Herning Folkeblad.   
 

- Alle børn cykler , se på https://www.alleboerncykler.dk/ 
 

- VCTA 2022, se på https://www.vcta.dk/  
 

- Ny ansøgning forsøges til nye stier, hhv. nord for Tjørring og fra Skibbild/Nøvling til 
Vildbjerg. 
 

- Forbedring af veje omkring Herning . 
 

- Nyt kryds v. Holing Sportscenter 
 

- Gullestrup – Trælundvej forlægning, se i Herning Folkeblad.  
 


