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Referat af HB-møde onsdag d. 18. april 2018 kl. 16.30 - 20.30  

Vedtaget på HB møde 1. september 2018 

Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Behrendsen (Skype) 

Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen (Skype), Mike Hedlund-White (fra 17.20), Leif Thom-

sen (Skype), Mads Øbro, Inger Larsen Ørbæk, Jens Kvorning (fra 17.25). 

 

Til stede fra sekretariatet: Klaus Bondam, Mai-Britt Andersen (under pkt. 3), Trine Stjernø 

(referent) 

 

Afbud: Natasha Carstens 

 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referater fra seneste to HB-møder (bilag 1a og 1b) 

Begge referater blev godkendt. Overvejelser af ny struktur på udformning af referater ta-

ges op på mødet i november.  

 

3. Økonomi - gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2017 (bilag 2a, 2b og 2c) 

Resultatet for 2017 var et overskud på 839.010 kr. Derved er Cyklistforbundets egenkapi-

tal oppe på 4.035.798 kr. og genetableret på et hensigtsmæssigt niveau. Der var spørgs-

mål til en række poster, som blev uddybet, herunder stigningen i omkostninger til Hoved-

bestyrelse, der skyldtes brug af konsulent på HB-seminar samt deltagelse i Velo City af 

en række HB-medlemmer. Desuden var der i 2017 en stigning i foreningsomkostninger 

på grund af ekstern bistand til grundfortællingen og gennemførelse af seminar for afdelin-

ger og repræsentanter for første gang. HB udtrykte tilfredsbed med, at de igangsatte ef-

fektiviseringstiltag havde givet resultat i regnskabet og håbede, at udviklingen fortsatte, 

så der igen ville være økonomisk råderum til udvikling og investering.  

 

Regnskabet for 2017 blev herefter godkendt. Selve underskrivelsen vil foregå digitalt ved 

brug af NemID.   

 

4. Opfølgningspunkter fra seneste møde 

Status på punkterne blev taget til efterretning. 
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Punkter til drøftelse 

 

5. Drøftelse af indhold og fokus i arbejdsprogram for 2019 (bilag 3) 

Der var generel enighed om, at det igangsatte fokus på mobilisering og organisatorisk ud-

vikling fortsat skulle have fokus i 2019. Desuden var der opbakning til at have fokus på 

elementer, der udspringer af grundfortællingen:  

- Cyklen som løftestang ift. sundhed, trængsel og bæredygtighed 

- Nye målgrupper i form af MTB, motionscyklister, cykelturister 

- Styrke opbygningen af alliancer 

 

Mike Hedlund-White understregede, at han fandt det vigtigt at signalere, at Cyklistforbun-

det fortsat er hverdagscyklisternes talerør trods det udvidede fokus på nye målgrupper.  

 

Sekretariatet bemærkede det hensigtsmæssige i fortsat at eksemplificere, hvordan hhv. 

afdelinger, HB og sekretariatet ville kunne bidrage til at løfte de enkelte fokusområder. Li-

geledes var der ønske om at fastholde de seks overordnede, strategiske pejlemærker, 

som principielle, løbende indsatsområder.  

 

Der var enighed om, at udarbejde en metode så landsmødedeltagerne kunne prioritere 

mellem en række fokusområder, sådan som det blev efterlyst på sidste landsmøde. Des-

uden var der generelt et ønske om at lave en mere involverende proces på selve lands-

mødet, eksempelvis ved at ophænge fokusområderne og give mulighed for at kommen-

tere med post-its eller lave en workshop på dag to, hvor de valgte fokusområder drøftes.  

 

Det blev desuden nævnt, at der i de kommende år udloddes Spillehalsmidler via Frilufts-

rådet på i alt 2,5 mio. kr. årligt til lokale friluftsaktiviteter til alt andet end aflønning af se-

kretariatsmedarbejdere. Disse midler ville eksempelvis kunne søges til igangsættelse af 

indsatser indenfor fokusområderne.  

 

Den endelig godkendelse af udkastet til arbejdsprogrammet sker på mødet i september 

 

6. Årets Cykeldynamo 

Det blev aftalt, at medlemmerne af Facebook-gruppen inviteres til at komme med forslag 

til kandidater udover de navne, der kom frem på mødet. Der tages endelig beslutning på 

mødet i september. 

 

7. Status på afdelingsprojektet (bilag 4) 

Der var en generel opfattelse af, at afdelingerne fungerede meget forskelligt, og at HB-

kontaktpersonerne ligeledes blev brugt i svingende omfang. Det blev understreget, at HB-

kontaktfunktionen ikke består i en decideret proaktiv indsats, men snarere i at være til rå-

dighed, hvis afdelingerne efterspørger sparring.  
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Behovet for italesættelse af, at formalia ikke skal være en hæmsko for lokalt arbejde, blev 

drøftet. Der var en udbredt opfattelse af, at for mange ting i organisationen blev opfattet 

som statiske og uforanderlige og dermed vanskeliggjorde en udvikling.  

 

En øget indsats i sekretariatet i forhold til hjælp til afdelingerne blev efterspurgt. Sekretari-

atet mindede om, at det på sidste HB-møde var blevet besluttet at afsætte ressourcer til 

bl.a. medarbejdertimer i sekretariatet til at bistå med lokale, udadvendte aktiviteter, hjælp 

til de lokale hjemmesider mv.  

 

Efteruddannelse til frivillige i form af f.eks. Facebookkursus, kommunal lobbyisme, bud-

getstyring eller lign. blev nævnt som mulighed. Dette ville også være attraktivt for unge 

ift.CV.  

  

Afslutningsvis blev det konkluderet, at der var behov for at følge op på den undersøgelse, 

som er gennemført blandt afdelingerne og repræsentanterne, dog uden at disse rangord-

nes, samt på formandsseminaret i Odense. Den allerede eksisterende arbejdsgruppe 

ville gå videre med det.  

 

8. Indhold i ”startpakke” (bilag 5)  

Der var opbakning til det fremlagte forslag om en mere synlig ’startpakke’ i form af rele-

vant information på hjemmesiden til nystartede afdelinger. Udover de allerede foreslåede 

elementer var der ønske om at tilføje et link til grundfortællingen, en oversigt over hvilke 

materialer, der er tilgængelige ift. synlighed samt et faktaark med konkrete, lettilgænge-

lige oplysninger som f.eks. ’hvad koster 1 km cykelsti?’. Det blev desuden aftalt at tilføje 

et ”mentorbegreb”, der gjorde opmærksomt på, at kontaktpersonerne kunne fungere som 

mentorer i indkøringsfasen.   

 

Der blev efterlyst en opsøgende indsats ikke mindst i områder uden afdelinger/repræsen-

tanter, eksempelvis i situationer hvor lokale borgergrupper ønsker anlæg af ny cykelsti.   

 

9. Politik siden sidst 

Speed pedelecs (el-cykler der kan køre op til 45 km/t) havde fyldt en del i debatten efter 

Færdselsstyrelsens høring af udkast til en bekendtgørelse, der lagde op til, at speed pe-

delecs skulle være på cykelstierne trods den høje fart. Cyklistforbundet havde, ligesom 

bl.a. også Rådet for Sikker Trafik og Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, afgivet et 

kritisk høringssvar, hvilket der var opbakning til fra HB. Der var ønske om også at stille 

sig kritisk overfor at tillade speed pedelecs på cykelstier uden for byområder.  

 

Cykelpolitisk Tænketank havde haft drøftelse af obligatorisk kørelys på cykler. Direktøren 

efterspurgte holdninger til spørgsmål. Tilkendegivelserne viste, at der ikke umiddelbart 

var nogen, som så behov for at indføre obligatorisk kørelys.  

 

FN havde netop udnævnt 3. juni som tilbagevendende international cykeldag; World Bicy-

cle Day. Det var fortsat uvist i hvilken grad, Cyklistforbundet ville synliggøre dagen i 2018.  
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Regeringen havde med støtte fra DF besluttet at modregne kommunernes indtægter fra 

parkering i bloktilskuddet. Derved fjernes et incitament hos kommunerne til at begrænse 

bilparkering via afgiftsstrukturen.  

 

Punkter til orientering 
 

10. Status på mobiliseringstiltag (bilag 6) 

Der blev efterspurgt udarbejdelse af yderligere roll-ups til opbevaring i det jyske og på 

sigt nok til at alle afdelinger, der benytter sig af roll-ups kan have sin egen. Ligeledes blev 

det opfordret til roll-ups med udsnit af grundfortællingen.  

 

En mulighed for at samarbejde med Tryg Forsikring om medlemsrabat på forsikringer 

blev drøftet. Der var enighed om ikke at gå ind i aftalen, hvis det var afhængigt af deling 

af medlemsdata. Persondataforordningen tilsiger, at medlemsdata kun må bruges og de-

les i det omfang det sker for at varetage foreningens formål. Økonomisk attraktive forsik-

ringer blev vurderet at falde uden for Cyklistforbundets virke. 

 

Arbejdet med datadrevet kommunikation havde foreløbigt udmøntet sig bl.a. i form af mo-

biliseringsfilm/annoncer, som havde ført til både nye abonnenter på nyhedsbreve og til 11 

nye medlemmer. 

 

Der var desuden gang i planlægningen af en række aktiviteter i et samarbejde mellem se-

kretariatet og afdelinger, bl.a. i forbindelse med visning af en den hollandske dokumentar-

film Why we cycle, der vises ved åbne arrangementer i både Aarhus (24. maj 2018) og 

København (3. oktober 2018).  

 

I 2018 var der foreløbigt tegnet 149 nye medlemskaber. Heraf 20 intromedlemskaber. 

 

11. Orientering fra direktør (bilag 7a og 7b) 

Der blev orienteret om status på tilmeldingen til VI CYKLER TIL ARBEJDE, der på møde-

dagen var på niveau med samme tid sidste år.  

 

Der var ros til sekretariatets indsats i forhold til debatindlæg mv., der skabte god synlig-

hed for Cyklistforbundet.  

 

12. Orientering fra landsformand 

Landsformanden fortalte om arbejdet med nomination committee i ECF, der har til op-

gave at finde egnede kandidater til såvel formandsposten som bestyrelsesmedlemmer i 

ECF. 

 

Der blev spurgt ind til udvælgelsen af det medlem, der sammen med landsformanden og 

direktøren skal repræsentere Cyklistforbundet ved ECF’s årsmøde. Ifølge aftalen udpe-

ges den tredje deltager af HB efter forslag fra Internationalt udvalg. Landsformanden 
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havde den 3. feb. 2018 sendt mail til Internationalt Udvalg og udbedt sig forslag. Lands-

formanden fortalte, at der efterfølgende var udsendt en mail til HB med information om de 

to kandidater samt indstilling om at lade fhv. direktør i Cyklistforbundet Jens Loft Rasmus-

sen være den tredje danske deltager ved ECF AGM, da han har lang erfaring med arbej-

det i ECF, som tidligere bestyrelsesmedlem. Ingen havde haft indsigelser til dette, hvoref-

ter denne kandidat blev udpeget som tredje deltager. Herudover deltager HB-medlem 

Jens Peter Hansen også i ECF’s årsmøde i sin egenskab af ECF kasserer.  

 

Der var dog to, som ikke havde modtaget den pågældende e-mail fra landsformanden om 

indstilling af den tredje kandidat, da den blev udsendt d. 26. februar 2018. De to, der ikke 

modtog mailen var suppleant og IU-formand Jens Kvorning samt HB-medlem Mike Hed-

lund-White. Sidstnævnte var IU´s forslag til deltager til ECF’s årsmøde. Landsformanden 

beklagede meget og understregede, at det ikke havde været hensigten at udelukke no-

gen fra processen. Tilsvarende beklagede landsformanden, at Internationalt udvalg ikke 

efterfølgende var orienteret om udfaldet. Trods det uheldige forløb var der dog tilstrække-

ligt antal HB medlemmer, som havde bakket op om kandidaten, idet ingen af dem havde 

haft indsigelser, så selve udpegningen stod formelt ved magt.  

 

13. Sidste nyt fra European Cyclists’ Federation (ECF)  

Jens Peter Hansen orienterede om høringsprocessen ifm. ECF-strategien Vision 2030, 

hvor et udkast havde været i høring. Især den indkommende præsidents manglende mu-

lighed for at sætte sit aftryk på Vision 2030 var kommenteret fra flere sider bl.a. CEO-

gruppen.  

 

14. Opfølgning på indsendt orientering 

Jens Kvorning havde indsendt papirer med forslag til arbejdsopgaver i Internationalt Ud-

valg og Hverveudvalget. I den sammenhæng efterlyste Jens Kvorning, at Hverveudvalget 

var blevet inddraget i sekretariatets implementering af hverveaktiviteter som et slags ”bru-

gerpanel” i forhold til nye tiltag. Sekretariat tilkendegav, at de arbejdede ud fra de rammer 

for mobiliseringstiltag, som HB havde besluttet på mødet 2. september 2017 og senest 

på mødet 4. februar 2018, og at det var nødvendigt at fastholde de klare linjer om, at det 

er HB og ikke udvalg, der udstikker retning for sekretariatet.   

 

Der blev fra HB opfordret til, at Hverveudvalget i højere grad engagerede sig i konkrete 

aktiviteter fremfor at forvente inddragelse i den daglige drift.  

 

Formanden stillede spørgsmålstegn ved, om Hverveudvalgsmedlemmerne var enige i 

Jens Kvornings indsendte papirer, da der ikke var kommet reaktioner fra de øvrige ud-

valgsmedlemmer. Jens Kvorning svarede, at han gjorde sit bedste for at lade medlem-

merne komme til orde på møderne, og at han sørgede for, at de blev refereret grundigt i 

referaterne, men at han var nødt til at gå ud fra, at de, der ikke kom med kommentarer el-

ler rettelser, var enige i konklusionerne.  
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Sekretariatet nævnte desuden, at det var på to-do listen at finde et format, der belønner 

medlemmer for at skaffe nye medlemmer.  

 

Det blev understreget af landsformanden, at de opgavebeskrivelser for udvalgene, der 

blev godkendt på sidste HB-møde, er de eneste gældende dokumenter for udvalgsarbej-

det. Tidligere kommissorier mv. er dermed ikke længere referenceramme for arbejdet. 

Jens Kvorning forklarede, at de tidligere kommissorier i hans øjne ikke handlede om op-

gavebeskrivelser, men om historien bag udvalgene.  

 

Jens Kvorning blev opfordret til at beskrive de forslåede aktiviteter yderligere med bl.a.  

ressourceforbrug, hvorefter HB kunne forholde sig til dem. Samtidig blev det fastslået, at 

HB kan behandle forslag pr. mail, og at der ifølge retningslinjer skal foreligge et svar hur-

tigst muligt.  

 

15. Eventuelt 

Mike Hedlund-White orienterede om, at Cyklistforbundet sammen med Nordjyllands Tra-

fikselskab og Aalborg Kommune er afsender på en kampagne om tryghed i mødet mel-

lem buspassagerer og cyklister. Kampagnen ville blive igangsat fredag d. 4. maj 2018 på 

Banegårdspladsen i Aalborg. Mike Hedlund-White orienterede herudover om et vellykket 

politisk møde i Aalborg og opstart af projektet ’lær at cykle’.  

 

Inger Larsen Ørbæk orienterede om et nyt samarbejde med LEV i Viborg, der fik god om-

tale. 

 

Der blev spurgt til, hvornår Cykelturistugen 2020 skulle besluttes. Dette ville blive drøftet i 

forlængelse af Cykelturistugen, der i år foregår i Frederiksværk. I 2019 vil Cykelturistugen 

foregå i Randers. Sekretariatet opfordrede til at en eller to medlemmer af HB deltog i den 

svenske udgave af cykelturistugen for at samle inspiration til udvikling af den danske. 

  

Der blev spurgt til om Store Cykeldag skulle smelte sammen med FN’s cykeldag, hvilket 

kunne være aktuelt fra 2019. 

 

Sekretariatet orienterede om, at Cyklistforbundet var vært på en cykeltur på folkemødet 

på Bornholm fredag d. 15. juni 2018.  

 

16. Opfølgningspunkter fra dette møde  

- Regnskabsinstruks opdateres, jf. revisors bemærkning  

- Afdelingerne orienteres om Persondataforordningen 

- Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg 

- Sekretariatet reviderer information på hjemmesiden ift. startpakken 

- Ny struktur på udformning af referater tages op på mødet i november.  

- Den eksisterende arbejdsgruppe går videre med opfølgning på afdelinger og re-

præsentanter  
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17. Evaluering af mødet 

Der var udfordringer med lyden særligt i første del af mødet, hvilket var utilfredsstillende 

for både de, der var med på Skype, og de der var til stede i Rømersgade. 


