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Generalforsamling 2022
afholdes torsdag den 24. marts kl. 19 
på Rønne Bibliotek, møderum 1.

Læs mere på side 6 og 7.

Der bydes på kaffe, the, øl, vand, sandwich.

Onsdagsture   ca. 20 km i roligt tempo med kaffepause undervejs

Mødested: Applus, Sandemandsvej 2, Rønne kl. 18.30.

Første tur den 4. maj.

Sidste tur 18. august, evt. flere, hvis det a'ales.

Besøg gerne afdelingens facebook-side

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

NR. 1        MARTS 2022
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Ovenstående kort er et bilag til Natur- Miljø- og Planudvalgets møde 16. marts

”OB” er en overfladebehandling, hvor der sprøjtes en asfaltklæber på vejen, 
hvorefter der lægges løse skærver over.

Vi er ikke glade for at køre på OB-behandlede veje, da der i lang til ligger løse 
skærver, og vejen er ujævn i flere år, indtil toppene af skærverne er slidt af.

Det er økonomien, der bestemmer, idet OB koster ca. 25 pct. i forhold til 
asfaltslidlag, det holder kun halvt så længe, men det er stadig halv pris.
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Papirklip af Jens Jakob Sabber

Generalforsamling 2022 (ordinær generalforsamling)

Tid: t  o  rsdag den   24  . marts kl. 19.  0  0 

Sted: Rønne Bibliotek (mødelokale 1), Pingels Allé 1, Rønne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

a) formand (vælges i lige år) - Erik Nielsen er på valg

b) et bestyrelsesmedlem (vælges i lige år) - hidtil ubesat

c) to suppleanter (vælges hvert år). - Hans Mikkelsen er på valg,
  den anden plads er ubesat

7. Valg af revisorer:
a) en revisor (vælges hvert år) - Svend Aage Kristoffersen genopstiller
b) en revisorsuppleant (vælges hvert år) - Ole Jønsson genopstiller ikke

8. Valg af delegerede til landsmøde 2022.
Afdelingen har ret til at sende 2 delegerede. Der kan vælges suppleant.

9. Oplæg af gæst ?  

10. Evt.

Afdelingen byder på et lettere traktement.
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Formandens beretning marts 2022

Tiden siden sidste generalforsamling 
har været præget af corona-
pandemien, som er en del af 
årsagerne til, at vi ikke har lavet så 
mange ture, som vi havde regnet med.

Vi måtte udskyde generalforsamlingen
til juni, der foregik i salen på 
biblioteket, så der kunne holdes 
passende afstand.
Vedtægterne blev justeret, så vi har 
flere muligheder for indkaldelse til 
generalforsamling, og det blev gjort 
muligt at foretage et ekstraordinært 
formandsvalg på en ordinær 
generalforsamling.

Dialogen med kommunen har været 
ikke-eksisterende. I april 2021 blev vi 
stillet i udsigt, at der skulle være et 
møde en måned efter, men der sker 
intet. Vi rykker, og vi har også inviteret
dem til her i aften, intet svar.

Den 20. juni havde vi en tur til Arnager
med nogle ophold undervejs ved nog-
le seværdigheder.På havnen i Arnager
fik vi af Birger Jørgensen fortalt histo-
rien om havnen og den nyrenoverede 
bro, som er en meget flot konstruktion 
i det bedste håndværk.

23. juni havde vi besøg af Venstres 
transportordfører Kristian Pihl-
Lorenzen i anledning af det 
forestående transportforlig. Vi 
påpegede et stort behov for cykelstier 
langs landevejene, især omkring de 
byer, hvor der er skoler.

Den 9. oktober havde vi (excl. 
formanden, der var forhindret) en tur 
til Almindingen, hvor der blev gjort 
holdt ved Udkæret. Her fortalte Helge
Clausen om projektet, hvor et område,
der i mange år var drænet  ved hjælp 
af pumper, igen blev til et vådområde

med et stort og varieret fugleliv. 
Derefter gik turen til Christianshøj-
kroen, hvor der var kaffe og kage.

Til landsmødet 30. oktober deltog Erik
og Claes.
Det blev besluttet at muliggøre 
elektronisk afholdelse af landsmøde.
Et forslag om at arbejde for, at politiet 
ikke skal kunne forhindre lave 
hastighedsgrænser, blev vedtaget.
Det blev besluttet at arbejde for, at 
ordet ’cyklist’ bliver defineret i 
Færdselsloven.
Og der skal nedsættes en ad hoc 
gruppe, som skal arbejde med bedre 
medtagning af cykler i tog, metro, 
letbaner og busser. Forslagsstilleren 
havde formuleret et forslag om, at der 
skulle arbejdes for indførelse af 
lodrette cykelstativer i bus og tog, 
gratis eller billigt, men formuleringen i 
vedtagelsen blev mere generel.
Muligheder for standardisering og 
billiggørelse af 'ude af niveau' 
krydsninger i vej- og lyskryds blev det 
besluttet skulle undersøges nærmere i
en ad hoc arbejdsgruppe i regi af 
Cyklistforbundets Fremkommeligheds-
og medtagningsudvalg med deltagelse
af forslagsstillere og andre 
interesserede.
Økonomien er i bedring, men der skal 
fortsat være tilbageholdenhed på 
udgiftssiden.

Vi er nu 122 medlemmer fordelt på 98 
adresser, mens der i 2017 var 130 
medlemmer fordelt på 92 adresser.

Tak til Poul Munch for at arrangere 
onsdagsturene, og tak til bestyrelsen 
for det gode og imødekommende
samarbejde.
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Referat fra generalforsamling tirsdag d. 8. juni 2021 på Rønne Bibliotek

Der var 7 fremmødte medlemmer.

    1. Valg af dirigent  Tim Lambrecht. Dirigenten konstaterede 
vedtægtsmæssig rettidig indkaldelse gennem annonce i Bhs. Tidende. 
Desuden er der indkaldt via Cyklister, udleveret fysisk til medlemmerne.

    2. Valg af referent  Bente Kofoed

    3. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning, som er offentliggjort i tidligere udsendt 
medlemsblad pga. nødvendig udsættelse af generalforsamling forårsaget af 
corona nedlukning.

BRK og cykeltrafik
Årligt møde endnu ikke afholdt pga. corona.
Vi har ikke fået noget ud af vores opfordring til,  at der på kommunens budget 
kom et fast årligt beløb til cykelprojekter. Vi vil dog fortsat udnytte vores 
muligheder for at synliggøre os og for at forbedre forholdene for cyklisme ved 
bl.a. at sige ja tak til invitation til møde 22. juni 2021 med Venstres 
trafikordfører, og ved at spørge partierne op til kommunevalg, hvad 
kandidaterne lægger vægt på.
Temamøde 7. marts 2020
Årligt møde for alle afdelinger. Emner var bl.a. ny hjemmeside og Lokal 
aktivisme.
Landsmøde 2020
Kun èn delegeret, pga. corona. Det blev Erik. 
Emner var hovedsagelig cyklistforbundets pressede økonomi, der igen viser 
underskud, og næste års arbejdsprogram.
Arrangementer
Vi nåede generalforsamling i februar derefter blev alt aflyst pga. corona.
I sommerperioden fik vi mulighed for at lave medlemsarrangement. Det blev 
20. september en tur til Skarpeskade  med start fra Rønne med 20 deltagere 
og fra Gudhjem med 13 deltagere. God tur i det bedste vejr.
Bornholm Rundt – med medlemsrabat
Bornholm Rundt blev gennemført for 5. gang med Viking som arrangør. Vi 
refunderede deltagergebyr til 11 deltagere. Vores årlige tilskud til Viking på 
15.000 kr. var det sidste i aftalen, nu er alle rettigheder fuldt overdraget til 
Viking, og vi har ikke længere økonomiske forpligtelser.
Medlemsstatus
Vi har en stabil medlemsskare på 131 medlemmer.
Vi ønsker fremover at fokusere på arrangementer for alle medlemmer, og ikke 
refusion af deltagergebyr i cykelløb, da dette kun tilgodeser en lille del af 
medlemmerne.

Kommende aktiviteter
Aftalt tur til Arnager d. 20. juni. På tegnebrættet er tematur Rønnes rædsler 
evt. august, tematur med start udenfor Rønne, lang tur i Almindingen med start
f. eks. 3 steder på øen. Der arbejdes på en evt. ugentlig cykeltur for el- og 
ladcykler med start fra Skovly, med Ivan Bendtsen og Claes. 
Der var en god drøftelse, specielt angående cyklistforbundets underskud i 
regnskabet, og hvorvidt vi kan risikere, at vores lokale formue kan inddrages i 
tilfælde af forbundets ophør.
Vi aftalte at arbejde videre med dette emne på næste bestyrelsesmøde og 
beretningen blev godkendt.

    4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Bente Kofoed fremlagde regnskabet. Ingen bemærkninger og 
regnskabet blev godkendt.

    5. Indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændringer, så der kan indkaldes til generalforsamling på 
flere måder.
Forslag om ændring af formulering ved formandens, kassererens eller øvrige 
bestyrelsesmedlemmer afgang i en valgperiode.
Forslagene blev drøftet og vedtaget. Dog blev det nævnt, at der bør lægges 
vægt på værdien af fortsat benyttelse af dagspresse.

    6. Valg til bestyrelsen
Ingen ændringer i bestyrelsen. Erik Nielsen – formand, Bente Kofoed – 
kasserer. Claes Ludvigsen og Henrik Andersen som øvrige bestyrelses-
medlemmer. Suppleant Allan Kofoed ønskede at udtræde, det lykkedes ikke at
finde en ny. Hans Mikkelsen fortsætter som eneste suppleant.

    7. Valg af revisorer
Svend Aage Kristoffersen og Ole Jønsson fortsætter som henholdsvis revisor 
og revisorsuppleant.

    8. Valg af delegerede til landsmøde
Landsmøde afholdes i Odense d. 30. oktober. Erik Nielsen og Claes 
Ludvigsen blev valgt som delegerede.

    9. Eventuelt
Vi drøftede Sydbornholm Rundt og årsagen til at stoppe denne årlige aktivitet 
fremover. Der blev udtrykt tilfredshed med, at foreningen i stedet arrangerer 
medlemsture og temature for medlemmerne. Der var ros til arrangementet i 
september, med start både i Rønne og i Gudhjem.
Der blev udtrykt bekymring om hovedforbundets dårlige økonomi gennem flere
år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.     For referat /  Bente Kofoed
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