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Mundtlig beretning landsmødet 2019
I har allerede haft mulighed for at læse hovedbestyrelsens skriftlige beretning, og jeg vil
give lidt supplerende information, specielt inden for vores egen organisation.
Vi har fået en ny regering, og direktøren og jeg har mødt den nye transportminister. Et
positivt møde med en person, som er interesseret i cykling, ved hvad han taler om og har
en klar holdning til bæredygtig mobilitet. Det tegner godt for fremtiden, selv om der endnu
ikke er sket konkrete ændringer. Direktøren har sidenhen mødtes med de transportpolitiske ordførere og informeret om vores arbejde og vores ønsker til politikerne. Et af ønskerne, som der er en vis lydhørhed over for, er en ny cykelpulje, som vil være positivt for
kommunerne og for os som organisation, fordi vi også vil kunne søge om midler til cykelprojekter - det sidste vil have en nødvendig og positiv effekt på vores økonomi. Økonomien skal vi jo tale om lidt senere i dag.
En glædelig nyhed for mange er, at den nuværende hjemmeside endelig er ved at blive
erstattet af en ny udgave. Der udestår stadig en del opgaver som f.eks. manualer og uddannelse af de lokale redaktører og overførsel af data, men hvis alt går som planlagt, så
har vi en ny hjemmeside inden jul - i år. Det er vores plan, at vi vil bruge forårsmødet til at
introducere jer til hjemmesiden, og hvad den indeholder. Desuden er det tanken, at vi på
forårsmødet vil holde workshops eller lignende i informationssøgning efter relevante informationer hos Vejdirektoratet, DTU, Rådet for Sikker Trafik, kommunens hjemmeside
mm.
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Vi har jo brugt forårsmødet som et forum, hvor vi sætter fokus på vores organisation, og
hvordan vi kan udvikle den og sikre dens overlevelse. Vi har været inde på generationsskifte, og ved det seneste forårsmøde i marts i år fik vi en præsentation af, hvordan andre
kunne opfatte os som lukkede og ikke særlig åbne for at byde nye medlemmer velkommen. Det kom der mange grin ud af, men jeg er sikker på, at vi alle også kunne se alvoren i det og fik noget at reflektere over.
Det er min opfattelse, at min info-mail efter HB-møderne, HB-kontaktpersonen og netop
forårsmøderne har været med til at øge kommunikationen og mindske afstanden imellem
os. Derudover har vi Facebook-gruppen for medlemsvalgte og repræsentanter. Som jeg
nævnte i min info-mail i maj måned, så har HB besluttet at udvide denne gruppe til også
at omfatte frivillige, som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen, men f.eks. sidder i udvalg
eller arrangerer cykelture. Så hvis der findes frivillige i dit område, der bør inviteres ind i
gruppen, så send mig en mail med navn og mailadresse, så jeg kan invitere dem ind i
gruppen.
I starten af året valgte hovedbestyrelsen at tage udvalgene op til revision. Samarbejdet
med et par af udvalgene har i nogle år været ufrugtbar og har været en tidsrøver for sekretariat. Efter en høring hos de to udvalg, valgte hovedbestyrelsen, at udvalgene kunne
fortsætte, men tovholderen for udvalgene blev udskiftet, og det ser ud til at være den rigtige løsning, da hovedbestyrelsen nu oplever, at der er et godt samarbejde med udvalgene, og at sekretariatet har fået en tiltrængt arbejdsro.
For et par år siden indførte vi et specielt introduktionsmedlemskab, som kan tilbydes nye
medlemmer ved specielle arrangementer og events. Siden januar i år har vi fået 72 nye
medlemmer på den konto - takket være jeres lokale arbejde. Vi har i løbet af året også
haft specielle kampagner i forbindelse med Verdens Cykeldag den 3. juni og Klimadagen
i september, hvor vi fik hhv. 92 og 37 nye medlemmer. Oprindeligt var intro-medlemskabet afhængigt af et personligt møde, men HB har på seneste møde besluttet, at linket til
intro-medlemskabet ville kunne sendes pr. mail til interesserede. Jeg håber, det kan lette
jeres rekrutteringsarbejde og dermed være med til at skaffe os flere medlemmer.
Senere i dag skal er der være valg til hovedbestyrelsen, og nogle gange har det været
svært at finde kandidater til posterne. Det er ikke tilfældet i år. Hovedbestyrelsen besluttede tidligere på året åbent at invitere cykelinteresserede til at stille op til hovedbestyrelsen. Vi efterlyste medlemmer, som selvfølgelig har cyklen som omdrejningspunkt og
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gerne med en faglig baggrund eller interesse i sundhed, miljø eller mobilitet, til at stille op
til bestyrelsen. I slutningen af sommeren blev en annonce lagt på vores sociale medier,
og jeg er sikker på, at mange af jer også har delt den. Om det er grunden til, at vi i år har
et rekordantal kandidater til bestyrelsen, ved jeg ikke, men jeg er overrasket og ikke
mindst stolt over, at så mange har ønsket at være en del af Cyklistforbundets ledelse og
få indflydelse på vores arbejde. Med så mange kandidater vil der jo være nogle, der ikke
bliver valgt, men jeg ønsker alle et godt valg - og husk at der er valg til hovedbestyrelsen
igen om et år.
Jeg vil slutte af med at takke jer alle sammen for det arbejde, I udøver, hvor I end er i
Cyklistforbundets organisationen. Vi er aktive, vi er synlige, og vi gør en forskel.

Tak for ordet - nu er der tid til spørgsmål og debat.

Jette Gotsche, landsformand

