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Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid.

Vi håber på at kunne afholde den i maj.

I er velkommen �l at henvende jer �l bestyrelsen med eventuelle 

spørgsmål eller forslag, når vi nu ikke har holdt generalforsamling 

endnu.

Besøg gerne afdelingens facebook-side

h ps://www.facebook.com/groups/164952957678923

som har 15 medlemmer.

Det er sundt at cykle, det ved vi godt.

Men i oktober 2020  udgav Transportministeriet en rapport, der 

dokumenterede, at samfundet sparer 8 kr. for hver km, der cykles.

For el-cykler sparer samfundet 6 kr./km.

Folke#nget bør derfor opprioritere investeringer i cykel-infrastruk-

tur og betragte dem som investeringer med posi#v økonomi.
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Sensommer 2020

Vi var meget heldige med vejret, da vi cyklede til Skarpeskade 
den 20. september.
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Papirklip af Jens Jakob Sabber

Hovedbestyrelsen beslu�ede at ak�vere hensæ�elser på 892.711 kr., og SKAT 

refunderede et beløb fra �dligere indbetalt lønsumsafgi', hvorved regnskab 2020 vil 

være med et underskud på ca. 100.000 kr.

Hovedbestyrelsen beslu�ede at lukke bu�kken ”1905”, der i flere år har givet 

underskud, selv om det ikke umiddelbart fremgik af det regnskab, der blev givet �l de

landsmødedelegerede, idet faste omkostninger som f. eks. husleje ikke var 

specificeret ud. Der forventedes overskud på knap 1 mio. kr. i 2021, men de�e har 

siden landsmødet ændret sig, så der i stedet er udsigt �l endnu et underskud, der dog

reduceres væsentligt ved besparelser, bl. a. færre medlemsblade, aflysning af 

forårsseminar, færre penge afsat �l afdelingerne samt frivillig reduk�on af 

direktørlønninger, således at budge�et nu viser et underskud på ca. 40.000 kr.
 

Arbejdsprogrammet fik e'er en afstemning disse 3 hovedindsatsområder: 

Fremkommelighed, Unges cykelvaner samt Cykling og den grønne

oms�lling. Bundskraberen med 0 stemmer var Tour de France og hverdagscykling, 

hvilket er lidt påfaldende, når Cyklis7orbundet har planlagt at deltage med 

kampagner i forbindelse med arrangementet, der jo som så meget andet blev udsat.
 

Arrangementer

Vi nåede at holde generalforsamlingen inden nedlukningen. Men dere'er blev alt 

aflyst, onsdagsturene, Store Cykeldag og Sydbornholm Rundt.

Men i sommerperioden lysnede det, og vi arrangerede turen den 20. september �l 

Skarpeskade med start fra Gudhjem (13 deltagere) og Rønne (20 deltagere). Det var 

en god tur i det allerbedste vejr.
 

Bornholm Rundt – med medlemsrabat

Bornholm Rundt blev gennemført for 5. gang med Viking som arrangør. 

Arrangementet blev noget anderledes med langt færre samlet sam�digt, og det 

sociale arrangement e'er løbet udgik.

Der deltog 11 medlemmer, som hver fik 185 kr. i medlemsrabat på deltagergebyret.

Refusionen trækkes i de 15.000 kr., som afdelingen i 5 år giver Viking som �lskud, 

mod at vore medlemmer deltager gra�s.

E'er Bornholm Rundt 2020 er alle re?gheder �l Bornholm Rundt overdraget �l 

Viking ifølge a'alen.
  

Medlemsstatus

Afdelingen har i dag 131 medlemmer fordelt på 94 adresser.

I 2020 var vi 130 medlemmer fordelt på 93 adresser.

I 2019 var vi 126 medlemmer fordelt på 88 adresser,

i 2018 var det 123 fordelt på 86 adresser,

og i 2017 var vi 130 medlemmer fordelt på 92 adresser.

Tusind tak (igen igen) �l den øvrige bestyrelse for et rig�g godt og imødekommende 

samarbejde og tak for den venlige og rare omgangstone.

Erik 
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BRK og cykeltrafik

Det årlige møde med kommunen og poli� i oktober blev aflyst, og vi har endnu ikke 

en ny mødedato.

På mødet i 2019 a!alte vi at indbere"e ønsker �l asfaltramper, hvor der er særligt 

behov af hensyn �l cyklister, f. eks. over for udkørslen af en s�, så man kan komme 

over kantstenen op på cykels�en. Der er mange fordele med en cykels�, der er adskilt

fra biltrafikken med kantsten, men ulempen er, at der så skal være sænket (dykket) 

kantsten og/eller asfaltrampe (asfaltpude), og det er ikke alle steder �lfældet, hvor 

det er ønsket, f. eks. hvis der ikke er indkørsler.

På Sagavej har vi i mange år ønsket at få anlagt korte s�er, der forbinder det interne 

s�system med vejene, f. eks. overfor Søndergårds Allé, hvor skal man forcere nogle 

meter græsplæne og en kantsten.

I den vedtagne trafiksikkerhdsplan er Sagavej med som prioritet 2.

Forud for kommunalbestyrelsens budge0orhandinger fremsendte vi en opfordring �l, 

at der på kommunens budget kom et fast beløb �l cykelprojekter. Vi fik noget 

blandede �lbagemeldinger, og vores forslag blev ikke imødekommet.

Temamøde den 7. marts 2020

Cyklis0orbundet a3older et årligt temamøde for alle afdelingerne.

De"e møde havde den ny hjemmeside som et af emnerne. Det er trejde gang, vi som 

afdeling skal sæ"e os ind i et nyt system, men de"e ser noget mere lovende ud end 

det forrige, der var tungt og ustabilt at arbejde med.

Lokal ak�visme var et andet emne. Her skulle grupper komme med bud på ak�viteter 

i afdelingerne. Endelig blev informa�onssøgning gennemgået, hvor der bl. a. blev 

henvist �l Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, hvor el-cykler og ulykker med 

lastbiler er de typer, hvor cyklister særligt er repræsenteret.

Vejdirektoratet har mange relevante publika�oner, og 'Cykler på vejene' er et af 

temaerne, som det er værd at studere nærmere.

Landsmødet 2020

Vi deltog pga. pandemien kun med én delegeret (Erik).

Cyklis0orbundets økonomi viste sig at være langt mere presset end forudsat på det 

forrige landsmøde, idet bu�kkens varelager ikke var blevet nedskrevet (bl. a. fordi 

nogle varer bliver umoderne og må sælges �l lavere pris). Derfor blev underskuddet i 

2019 ekstraordinært stort, 2.799.335 kr., fordi der blev korrigeret for �dligere års 

manglende nedskrivning af varelager.

Desuden har Cyklis0orbundet ha! færre projekter (offentligt og privat finansierede), 

som normalt giver et overskud, der bidrager �l forbundets samlede økonomi.

Egenkapitalen var ved udgangen af 2019 kun 804.071 kr. hvoraf de 334.524 kr. 

stammer fra lokale afdelinger, der for første gang er medregnet i det samlede 

regnskab for Cyklis0orbundet pga. nye regnskabskrav fra Frilu!srådet i!. den årlige 

stø"e (�psmidler) derfra.

EFTER CORONA CYKLING

I bestyrelsen har vi selvfølgelig talt om cykelture, når corona er væk, og det er 

langt mere sikkert at cykle mange sammen.

Her er nogle af planerne:

Onsdagsture   i langsomt tempo hver onsdag a!en fra maj �l ind i august. Med 

start ved Sandemandsvej 2 i Rønne.

Regelmæssige ture med el- og lad-cykler fra Skovly   nord for Rønne. Hver uge 

eller hver 14. dag.

Kort tur fra Rønnes Centrum �l broen i Arnager. Orientering om repara�onen 

af broen. Undervejs passeres det gamle vandværk ved Onsbæk.

Tematuren "Rønnes rædsler", hvor vi starter midt i byen, og passerer flere af 

de steder, der er problema�ske for cylister. En "rystende" oplevelse på 

brostenene. Medbring kamera eller bliv eventuelt fotomodel �l illustra�on af 

de problema�ske steder.

Lang tur i Almindingen, med start ved cykelveje flere steder på øen.

Andre ture, der kan starte to steder på øen.

Claes Ludvigsen

Der er mange brostensbelagte gader i
Rønne.

På kortet er de markeret med stiplede
linjer.

Vi har tidligere foreslået, at Lille 
Madsegade og Østervoldgade burde 
asfalteres, der hvor der i dag er 
brosten.
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SNERYDNINGEN har i de første måneder af 2021 været fin enkelte steder. På de to fo-

tos ses jernbanes�en fra Rønne �l Nyker e!er rydning og saltning.
 

Foto 1 er taget mod syd fra et stop nord for Peterskolen. Foto 2 er taget mod vest fra 

krydset mellem jernbanes�en og Kirkemarksvej i Nyker. 
 

Også mellem Knudsker og Rønne har der været ryddet fint for cykler. Mange andre 

steder har der ikke været ryddet sne af hensyn �l cykler. Og nogle steder har sne fra 

rydningen af bilkørebanen skabt problemer for brug af cykels�er eller kantbaner.
 

Bornholms Cyklist Forbund arbejder for, at flere cykels�er og kantbaner kommer med

i kommunens snerydningsplan.

 

   
 

Uden for byerne er det kun 

cykels�en på Snorrebakken og

jernbanes�en Rønne-Nyker, 

der bliver ryddet.

Man vil derfor kunne opleve 

lange strækninger uden sne, 

mens der kan være lukket 

med gamle snedriver, fordi 

der slet ikke bliver ryddet.

På kortet er de røde stræknin-

ger s�er, som der ryddes sne 

på.

På de gule ryddes ikke.

Kortet er hentet på kommu-

nens kortside:

h1ps://dri!.kor�nfo.net/Map

.aspx?page=VEJ&Site=Born-

holm
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