CyklistForbundets Landsmødet 2020
Thomas Otzen.
Brøndby-Hvidovre Afdeling.
Lørdag d 31. oktober var der landsmøde i Cyklistforbundet. Landsmødet blev afholdt i
Odense, og i modsætning til det, vi plejer, blev mødet afviklet på én dag, hovedsageligt
på grund af forbundets økonomiske situation. På grund af coronaen var alle, der ikke
var delegerede eller kandidater blevet frarådet at komme til landsmødet. Derfor var
Landsmødet det mindste i årtier, med kun 56 deltagere.
Der var seks forslag med til landsmødet, bl.a. et foreslag fra Brøndby-Hvidovre om
nedsættelse af kontingentet med det formål at gøre det nemmere at hverve nye medlemmer. Hovedbestyrelsen anbefalede Landsmødet at stemme nej til forslaget, og forslaget blev forkastet.
Af de seks forslag, der blev stillet, blev to vedtaget. Det ene var en ændring af vedtægterne, således at Cyklistforbundets aktiver og værdier, i det tilfælde, at forbundet bliver
nedlagt, skal tilfalde ”en anden almennyttig forening i Danmark eller EU”.
Det andet forslag, der blev vedtaget, fremførte, at forbundet skal arbejde for, at bilister,
ved overhaling af en cyklist, skal helt over i den modsatte kørebane i stedet for at køre
tæt forbi cyklisten.
I øvrigt på Landsmødet.
Landsformand Jette Gotsche havde ved dette Landsmøde valgt at gå af efter syv år på
formandsposten. Vi skulle således finde en ny formand. Til posten var der to kandidater: Claus Bonnevie og Jens Peter Hansen.
Afstemningen mellem de 2 kandidater var så tæt, som det kunne blive. Ved første afstemning var der stemmelighed mellem dem, og der skulle derfor en anden afstemning
til. Ved anden afstemning var der én stemmes overvægt til Jens Peter. Meget tæt.
Godt, at vi undgik valg ved lodtrækning.
Herfra ønskes den nye landsformand til lykke med valget og god arbejdslyst.
Den traditionsrige fællesmiddag var droppet i år, så de fleste mødtes i stedet over en
afslutnings øl i forhallen, inden vi igen drog mod vores respektive hjemegne.
Tak for et godt Landsmøde.
Og på gensyn til senere møder og konferencer i CyklistForbundet.
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