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Referat af HB-møde lørdag d. 5. september 2020 kl. 12:00-17:00 
 
Til stede fra hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, 
Søren Pedersen, Astrid Rasmussen, Julie Schack, Mike Hedlund-White, Kim Rødkjær og 
Trine Kvist Willumsen. 
 
Afbud: Jeppe Lauritsen 
 
Til stede fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent)  
 
Af hensyn til corona-restriktioner foregik mødet i VESTER SØGADE 10 i København i et 
lånt lokale med bedre plads end i sekretariatet. 
 
 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 

Status blev taget til efterretning, idet en række af punkterne var håndteret og andre 
blev behandlet på dagens møde. 

 
3. Forberedelse af landsmødet (bilag 2a, 2b, 2c) 

 
Arbejdsprogram 
Udkastet til arbejdsprogrammet blev gennemgået og godkendt, dog således at over-
skriften på indsatsområdet om sikkerhed blev ændret til ”Sikkerhed og tryghed”, samt 
at indsatsområdet om fremkommelighed blev uddybet med tilføjelse af også at ind-
tænke fremkommelighed i byudvikling og nye boligområder.  
 
For at sikre arbejdsro i sekretariatet til at fokusere på genopretning af økonomien i 
det kommende år blev det besluttet, at arbejdsprogrammet for 2021 kun skulle bestå 
af tre indsatsområder. Denne prioritering skulle kommunikeres til landsmødet.  
Det blev desuden aftalt, at sekretariatet skulle finde en corona-forsvarlig afstemnings-
metode med udgangspunkt i de seneste års brug af mærkater til valg af indsatsområ-
der. Yderligere blev det aftalt, at det i det skriftlige oplæg til de stemmeberettigede 
skulle præciseres, at hensigten var at der skulle afgives max én stemme pr. indsats-
område pr. stemmeberettiget, snarere end at placere alle mærkater på samme ind-
sats. 
 
Hovedbestyrelsen var enige om, at bede Jens Henriksen, Odense og Torben Brandi, 
Aarhus om at stille op som dirigenter til landsmødet.  
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Forslag til vedtagelse 
Hovedbestyrelsens eget forslag til vedtægtsændring, jf. krav fra myndigheder ifm. 
godkendelsen som almennyttig organisation, blev godkendt med den rettelse, at be-
tegnelsen ”velgørende” ændres til ”almennyttig”. 
 
De foreløbigt to indkomne forslag blev drøftet. Hovedbestyrelsen bakkede generelt 
op om forslaget om indførelse af lovpligtigt 1½ meters afstand ved overhaling af cykli-
ster og påpegede, at det også var indført i bl.a. Tyskland. Forslaget kom i forlæn-
gelse af et allerede igangsat arbejde blandt en gruppe medlemmer om et samlet for-
slag om en cykelvenlig revision af Færdselsloven (se pkt. 13). For så vidt angår det 
andet forslag, så blev det aftalt at indgå i en nærmere dialog med forslagsstillerne. 
 
Beretningen 

Udkastet til beretningen blev gennemgået, og der blev givet konkrete input til forbed-
ringer af teksten, bl.a. i forhold til uddybning omkring baggrunden for butikslukningen.   
 
Genopstilling 
Landsformanden, Jette Gotsche, meddelte, at hun ikke genopstillede til hovedbesty-
relsen, hvilket også indebar, at hun stoppede som landsformand til landsmødet. Hun 
forklarede, at det var en beslutning, der var taget for længe siden og hang sammen 
med, at hun ønskede at prioritere sin tid anderledes og samtidig vurderede, at det ef-
ter 7 år på posten var tid til at lade andre kræfter komme til.  
 
I forlængelse af landsformandens udmelding, meddelte Claus Bonnevie, at han som 
næstformand gerne ville stille op som landsformand. Det blev præciseret, at den nye 
landsformand skal vælges af landsmødet.  
 
Jeppe Lauritsen havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede genvalg, mens Julie 
Schack og Jens Peter Hansen begge gerne ville genopstille. De to suppleanter Trine 
Willumsen og Kim Rødkjær overvejede fortsat deres genopstilling. Jf. vedtægterne 
kan man stille op som HB-medlem helt frem til selve afstemningen på landsmødet.  
 
Konsekvenser af corona 
Der blev informeret om, at en række afdelinger endnu ikke havde afholdt årets gene-
ralforsamling pga. corona, og der var derfor nogle udeståender i forhold til valg af de-
legerede til landsmødet. Nogle afdelinger havde på grund af den ekstraordinære co-
rona-situation bedt om, at bestyrelsen undtagelsesvis kunne udpege delegerede til 
landsmødet uden afholdelse af generalforsamling. Hovedbestyrelsen besluttede, at 
dette var en acceptabel løsning under de særlige omstændigheder. 
 
På grund af corona-situationen drøftede hovedbestyrelsen desuden mulige forsam-
lingsrestriktioner i forhold til landsmødet og aftalte, at sekretariatet på hjemmesiden 
og i indkaldelsen til delegerede tager forbehold for indskrænkninger i deltagelse. En 
mulig indskrænkelse kunne bestå i halvering af det normale antal delegerede fra af-
delingerne.   
 

 

4. Valg af Årets Cykeldynamo (bilag 3) 
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Hovedbestyrelsen besluttede, hvem der skulle modtage prisen som Årets Cykeldy-
namo og besluttede samtidig, at prisen så vidt muligt uddeles i forbindelse med 
landsmødet. Sekretariatet fik til opgave at finde en passende symbolsk gave til at 
følge med prisen.  

 
5. Økonomi – inkl. godkendelse af udkast til budget for 2021 (bilag 4a, 4b og 4c) 

 
Budget 2021 
Det blev besluttet, at landsmødet også i 2021 skulle gøres til et éndagsarrangement.  
I den forbindelse blev det nævnt, at det kunne være ønskeligt at sætte en ramme for, 
hvor længe landsmøderne skulle være endagsarrangement, eksempelvis fem år 
frem, hvorefter det kunne tages op til overvejelse. I første omgang blev det dog kun 
besluttet for det kommende år.  
 
Det blev også drøftet at nedjustere antallet af medlemsbladet CYKLISTER og om bla-
det helt eller delvist skulle overgå til digital version. Der var dog generel enighed om, 
at der skulle være et fysisk blad, der i 2021 skulle vende tilbage til fire årlige udgivel-
ser. Der blev opfordret til at overveje en læserundersøgelse på et passende tidspunkt 
for at afsøge læsernes ønsker for bladet også ift. fysisk vs. digital format. 
 
Forslaget til budget for 2021 blev godkendt med justering for færre udgifter til lands-
mødet, jf. ovenfor. 
 
Indeværende år 
Budgetopfølgningen for indeværende år tydede på et negativt årsresultat som følge 
af en betydeligt lavere tilslutning til VI CYKLER TIL ARBEJDE end normalt, hvilket 
formodedes at kunne tilskrives konsekvenser af corona. Desuden betød beslutningen 
om lukning af Cyklistforbundets butik på den korte bane et tab på varelageret som 
følge af ophørsudsalget samt udgifter til genopretning af opsagt lejemål og indretning 
af det tidligere butikslokale til kontorbrug.  
 
Udsigten til negativt resultat ville udfordre den i forvejen begrænsede egenkapital. På 
grund af den alvorlige økonomiske situation besluttede hovedbestyrelsen derfor at 
aktivere samtlige tidligere hensætte midler svarende til i alt 892.711 kr.  

 

HENSÆTTELSER DKK 

Kampagnereserve 400.000 

IT 100.000 

Politisk arbejde 200.000 

Nye udviklingsprojekter i HB 43.996 

Foreningsaktiviteter/hvervekampagne 148.715 

I alt 892.711 

  
Hovedbestyrelsen efterspurgte et bud på, hvad Cyklistforbundets egenkapital burde 
ligge på. Sekretariatet lovede at vende tilbage med en vurdering af et passende ni-
veau for en egenkapital, hvor nuværende omsætningsniveau, risikoprofil ift. indtægter 
mv. var taget i betragtning. Det blev påpeget, at det først og fremmest var likviditeten 
og dermed betalingsdygtigheden, der var afgørende for Cyklistforbundet økonomiske 
overlevelse, da en forening/virksomhed som sådan godt kunne fortsætte sin drift med 
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negativ egenkapital. Der var dog enighed om, at der skulle genopbygges en pas-
sende egenkapital til at imødegå fremtidige udsving.  
 
Der blev stillet spørgsmål til udgifterne til hovedbestyrelsen for at vurdere egne be-
sparelsesmuligheder. Sekretariatet ville rundsende de konkrete posteringer efterføl-
gende.  
 
Hovedbestyrelsen spurgte også ind til mulighederne for yderligere besparelser på 
huslejen, ud over besparelsen på fraflytning af det lejemålet i Rømersgade 7. Sekre-
tariatet mindede om de igangværende overvejelser blandt en række organisationer 
om etableringen af et Civilsamfundenes Hus, som kunne skabe en række synergier 
og bedre udnyttelse af m2.  
 
 

Punkter til drøftelse 
 

6. Drøftelse af genopretning af Cyklistforbundets økonomi (bilag 5) 

I forlængelse af foregående punkt blev genopretningen af Cyklistforbundets økonomi 
drøftet. Drøftelsen kom bl.a. ind på balancen mellem en udviklende tilgang, der kræ-
vede investeringer og satsninger versus en tilbageholdende, forsigtig tilgang, hvor 
man sparede sig ud af krisen. Det var enighed om, at det var vigtigt at udvikle en så 
central aktivitet som VI CYKLER TIL ARBEJDE fremfor at gennemføre besparelser 
på kampagnen. Og at det var vigtigt at holde sig for øje, at beslutningen om butiksluk-
ningen allerede næste år ville medføre væsentlige besparelser på driften.  
 
Sekretariatet forklarede, hvordan der i det daglige blev arbejdet med fonde og spon-
sorer. Generelt set var det en lang proces med forudgående idéudvikling, længere di-
alog særligt med virksomheder, men også med fonde, hvor det dog varierede, hvor 
meget og hvordan fondene ønskede at indgå i dialog på forhånd. 2020 havde været 
særligt udfordrende, da mange fonde havde været udfordret på deres eget indtægts-
grundlag og havde valgt at tilgodese eksisterende samarbejdsparter eller særligt ud-
satte grupper under corona.  
 
Det blev forklaret, at Cyklistforbundet ud over bevillinger fra fonde og offentlige puljer 
pt. havde samarbejdsaftaler med Dansk Metal, Jyske Bank, Novo Nordisk Danmark, 
og Gubra og herudover havde aftaler om større præmiesponsorater med HF Christi-
ansen og DSB i forbindelse med hhv. Alle Børn Cykler og VI CYKLER TIL ARBEJDE. 
 

Der var forslag om erhvervsklub, hvor flere virksomheder kunne indgå med regulære 
sponsorater uden modydelse. Sekretariatet pegede på, at der sidste år var indført 
virksomhedsmedlemskab, hvor virksomheder for et mindre beløb kunne bakke op om 
Cyklistforbundet i form af et medlemskab, og at der i øvrigt fortsat var dialog med re-
præsentanter for cykelproducenter om muligheden for et samarbejde. 
 
Kim Rødkjær delte erfaringer fra samarbejdet med private virksomheder og påpe-
gede, at man var nødt til at tilbyde dem at være en del af noget større; noget commu-
nity skabelse, festivaller eller lign. Det blev drøftet, om det var lettere at finde vej til 
samarbejde med ejerledede virksomheder frem for aktieselskaber mv.  
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Det blev aftalt at tage ordlyden af den eksisterende sponsorpolitik fra 2005 op til revi-
sion på et senere møde. 
 

7. Foreløbig mødeplan for 2020 (bilag 6) 
Forslag til mødeplan for næste år blev drøftet. Det blev aftalt, at sekretariatet skulle 
udarbejde nyt udkast, hvor HB-seminaret næste år fremrykkes til juni, ny dato for før-
ste møde efter sommerferien samt ny dato for konstituerende møde. Det nye udkast 
skulle samtidig afspejle dagens beslutning om, at landsmødet også i 2021 kun ville 
være én dag.  
 
Endelig mødeplan besluttes på næste HB-møde efter valg af ny hovedbestyrelse på 
landsmødet  
 

 
Punkter til orientering 

 
8. Organisering 

Landsformanden fortalte, at repræsentanten i Frederikshavn havde trukket sig.  

  
9. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 7) 

Sekretariatet orienterede om, at der i de kommende måneder ville blive arbejdet på 
en systematisering af hele området med arv og donationer, så det fremover ville blive 
lettere at støtte Cyklistforbundet på den måde. Det var ligeledes hensigten, at der 
ville komme mulighed for at give et medlemskab i julegave. 
 
Sekretariatet orienterede om en indledende dialog med en af de store detailhandels-
kæder, hvor et muligt samarbejde ville blive undersøgt, særligt med fokus på mulig-
hederne for en ”køb og støt” aftale. Der var forslag om et sådan samarbejde eventu-
elt ville kunne inkludere at kunderne fik et medlemskab af Cyklistforbundet. Det var 
dog vurderingen, at det kunne give visse udfordringer med udveksling af persondata, 
samtykke mv.  

 
10. Orientering fra direktør (bilag 8a og 8b) 

Direktørens orientering blev kort drøftet, idet der blev spurgt ind til enkelte aktiviteter. 
 

11. Orientering fra landsformand 
Landsformanden fortalte, at dagsordenen for HB-seminaret i oktober ville koncentrere 
sig om mulige vedtægtsændringer, evaluering i arbejdet i hovedbestyrelsen samt 
drøftelse af, hvordan der kunne sikres en god tone på landsmødet.  
 
Cykelturistugen i Svendborg i 2020 var aflyst pga. corona-situationen, og Svendborg 
ønskede ikke at gennemføre arrangementet næste år. Landsformanden orienterede 
om, at der var lige ved at være en alternativ løsning på plads for Cykelturistugen 
2021.  

  
12. Opfølgning på indsendt orientering 

Intet at bemærke. 
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13. Eventuelt 
Astrid Rasmussen orienterede om, at hun sammen med to andre HB-medlemmer da-
gen før havde været til et konstruktivt møde med Sygklister, hvor der var blevet drøf-
tet forskellige muligheder for fremtidig samarbejde mellem hovedbestyrelsen og ung-
domsafdelingen.  
 
Yderligere orienterede Astrid om, at arbejdet med gennemgang af Færdselsloven var 
i god gænge ført an af medlemmet Henrik Lundorff, København, og at hun ville samle 
en gruppe, bl.a. nogle af de unge fra Sygklister, til det videre arbejde. Det blev under-
streget at gruppen ville tage behørigt hensyn til forskellige behov, og at forhold både i 
og uden for byerne ville blive taget med. 
 
Der var desuden en drøftelse af, hvad Cyklistforbundet ønskede at signalere; at orga-
nisationen skulle være forsigtig med at signalere at cykling af farligt, hvilket fokus på 
refleksveste og cykelhjelme let kommer til. Der var enig om at signalere cykelbegej-
string og –glæde frem for det farlige, uden dog at underkende, at der mange steder 
er strækninger, hvor hjelm og pangfarver er fornuftigt.  
 
Claus Bonnevie orienterede om at der som optakt til landsmødet ville der blive invite-
ret til en debat om god tone og kultur i medlemsorganisationen.  
 
Mike White fortalte om, at der i Aalborg i september måned ville være en stor sats-
ning med cykling.  
 

14. Opfølgningspunkter fra dette møde  
 

 Drøftelse af krisehåndtering herunder personsager tages op på et senere tids-
punkt 

 Der udvikles et afdelingsarrangement med støtte og inspiration fra Sygklister  

 Behov for vedtægtsændringer drøftes på HB seminar i oktober, herunder også 
HB medlemmers mulighed for at påtage sig lønnede opgaver for Cyklistforbun-
det.  

 Temadrøftelse om cykelparkering, opdatering færdselslov, børns cykling og mo-
bilisering af unge 

 Sekretariatet vender tilbage med bud på nyt mål for egenkapital 

 Sekretariatet rundsender oversigt over hovedbestyrelsens udgiftsposter 

 Sponsorpolitikken fra 2005 tages op til vurdering 

 Nyt udkast til mødeplan for 2021 rundsendes til hovedbestyrelsen 

 
 
15. Evaluering af mødet 

Blev foretaget under bestyrelsens egen tid og derfor uden for referat. 
 

16. Bestyrelsens egen tid  
Punktet refereres ikke.  

 
 
 


