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Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde  
31. oktober 2020 i Odense Mødecenter 
 

Valg af dirigenter 
Navn Afdeling 
Jens Henriksen Odense 
Torben Brandi Aarhus 

 

Valg af referent 
Navn Afdeling 
Trine Stjernø Sekretariatet 

 

Valg af stemmetællere 
Navn Afdeling 
Jens Peter Jakobsen Rødovre 
Claus Behrendsen Vejle 
Trine Stjernø Sekretariatet 

 

Mistillidsvotum 
Henning Liljendahl, Rødovre, stillede forslag om følgende mistillidsvotum til ho-
vedbestyrelsen:  
Landsmødet udtrykker herved mistillid til Hovedbestyrelsen, da denne, efter mod-
tagelse af grundig dokumentation om overtrædelser af foreningsjuraen, ikke har 
villet leve op til sin tilsynsforpligtelse. 
 
Ingen stemte for mistillidsvotummet, hvorfor det blev forkastet. 

 
Hovedbestyrelsens beretning 
Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt.  
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Regnskab 
Det fremlagte regnskab for 2019 blev godkendt og budget for 2021 blev taget til 
efterretning. 
 

Arbejdsprogram 
Følgende stemmetal blev afgivet på de fremlagte ni indsatsområder: 

1. Unges cykelvaner (Stemmetal 17) 
2. Fremkommelighed (Stemmetal 23) 
3. Sikkerhed og tryghed (Stemmetal 11) 
4. Virksomheder og medarbejdere (Stemmetal 1) 
5. Ladcykler til varetransport (Stemmetal 1) 
6. Cykling som sund transportform (Stemmetal 9) 
7. Tour de France og hverdagscykling (Stemmetal 0) 
8. Cykling og den grønne omstilling (Stemmetal 16) 
9. Kommunalpolitikere og kommunale forvaltninger (Stemmetal 15) 

Derved blev Fremkommelighed, Unges cykelvaner samt Cykling og den grønne 
omstilling valgt som de tre indsatsområder, der skal udgøre Cyklistforbundets ar-
bejdsprogram for 2021. 
 

Indkomne forslag 
1. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §23, så det lyder: 

§ 23. Spørgsmål om forbundets opløsning skal forelægges samtlige med-
lemmer til skriftlig afgørelse. 

Stk. 2. Opløses forbundet, tilfalder dets ejendele og midler velgørende for-
mål i forbindelse med færdselssikkerhed en anden almennyttig forening 
mv., som er hjemmehørende i Danmark eller et andet EU/EØS land som ar-
bejder med formål i overensstemmelse med forbundets formålsparagraf. 

Forslaget blev vedtaget med 41 for og 4 imod 

2. Aarhus-afdelingens forslag om, at der oprettes en halvtidssekretær i Aar-
hus ved at nedlægge en halvtidsstilling i sekretariatet i København  

Blev ikke vedtaget  
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3. Aarhus-afdelingens forslag om at arbejde for en tilføjelse til færdselsloven, 
så bilister skal overhale cyklister med en afstand på 1½ meter af hensyn til 
cyklistens sikkerhed 

Blev vedtaget uden stemmer imod 
4. Forslaget fra Thomas Otzen om at medlemskontingentet sættes ned til 

f.eks. 250 kr. årligt for almindelige medlemskaber og 150 kr. for pensioni-
ster. 

Blev ikke vedtaget 

5. Forslaget fra bestyrelsen i Cyklistforbundets Københavnsafdeling om at 
Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at udarbejde en "plan B" for, 
hvordan Cyklistforbundets politiske arbejde – på landsplan såvel som lo-
kalt - kan fungere i en situation, hvor forbundets økonomi måtte blive 
yderligere forringet med yderligere reduktioner i medarbejderstaben til 
følge. Planen skal være udarbejdet senest 15. februar 2021, således at den 
kan diskuteres og endelig vedtages på forårsseminaret i marts 2021. 

Blev vedtaget i form af nedenstående hovedbestyrelsens ændringsfor-
slag, som også forslagsstillere bakkede op om: 

Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at udarbejde en plan for, hvor-
dan Cyklistforbundets politiske arbejde – på landsplan såvel som lokalt - 
kan fungere i en situation, hvor forbundets økonomi måtte blive yderligere 
forringet med yderligere reduktioner i medarbejderstaben til følge. Planen 
skal være udarbejdet senest 15. februar 2021, således at den kan præsen-
teres og diskuteres på forårsseminaret i marts 2021 eller anden relevant 
sammenhæng.  

6. Forslaget fra Københavnsafdelingens bestyrelse, Thomas Otzen, Karl Gam-
melmark og Christina Saadbye om at det skal gøres klart for enhver dan-
sker, at Cyklistforbundet er Danmarks grønneste transportorganisation og 
at vi kæmper for, at transportsektoren når sin del af 70% målet i 2030. CF 
skal derfor udarbejde et politikforslag til, hvordan den omstilling er mulig 
uden tab af velfærd og arbejdspladser. 

Blev ikke vedtaget 
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Valg til Hovedbestyrelse (HB) 
Kandidat Antal  

stemmer 
Valgt til HB Suppleant- 

nummer  

Henrik Lundorff Kristensen 38 2 år 
 

Fatima Hachem Ladefoged 36 2 år 
 

Julie  Schack 35 2 år 
 

Jens Peter Hansen 31 2 år 
 

Trine Kvist Willumsen 29 
 

1 
Mads Wulff 18 

 
2 

Kim Rødkjær 14 Ikke valgt til HB 

 
Valg af landsformand 

Kandidat Stemmetal Valgt/ikke valgt 
Jens Peter Hansen 23 Valgt 
Claus Bonnevie 22 Ikke valgt 

 
Valg af revisorer 
Valgt som revisorer (for en ét-årig periode) blev uden modkandidater: 

Navn Afdeling 
Ebbe Nielsen Favrskov 
Hans Erik Rasmussen København 

 
Valgt til revisorsuppleanter (for en ét-årig periode) blev uden modkandidater: 

Navn Afdeling 
Flemming Nielsen (1. suppleant) Rødovre 
Lis Jørgensen (2. suppleant) Hillerød 

 
 
 
 
 
 
 


