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Referat af hovedbestyrelsesmøde søndag d. 4. februar 2018  
 
Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Behrendsen (fra kl.12.15) 
Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Mike Hedlund-White (fra kl.12.20), Leif Thomsen, 
Mads Øbro, Inger Larsen Ørbæk, Jens Kvorning. 
 
Til stede fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent) 
 
Afbud: Natasha Carstens 
 
Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Blev godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde (bilag 1) 
Godkendt 

 
3. Opfølgningspunkter fra seneste møde 
Punkterne fremgår af referatet fra sidste møde, jf. bilag 1 
 
Status på opfølgningspunkterne blev taget til efterretning, idet en række af punkterne blev 
håndteret på dagens møde. Der blev erindret om, at årshjulet medbringes i print til afde-
lingsseminaret i Odense d. 17. marts 2018. 
 
4. Gennemgang og beslutning om temadrøftelser 
HB tager stilling til de temaer, der løbende er tilføjet listen over ”Forslag til temaer på 
kommende møder”, jf. nederst i referatet eller nederst på dagsordenen. 
 
Listen af ’forslag til temaer på kommende møder’ blev gennemgået med henblik på at af-
klare, hvilke der fortsat var relevante.  
 
Temadrøftelse om cykelparkering 
Da cykelparkering fortsat er en generel udfordring i hele landet, blev det aftalt, at der laves 
en temadrøftelse på et af de kommende HB-møder, hvor der så vidt muligt inviteres en 
ekstern oplægsholder. Det blev foreslået, at drøftelsen bl.a. omhandler cyklisters villighed 
til at betale for ordentlig cykelparkering. Sekretariatet henviste til Cykelparkeringshåndbo-
gen for relevant information om cykelparkering. 
 
Drøftelse af rekruttering af nye medlemmer  
Da hvervning og mobilisering fremadrettet indgår på hvert HB-møde, og da der er sat en 
række tiltag i værk, blev det aftalt, at rekruttering af nye medlemmer ville udgøre en del af 
det løbende arbejde, og at der derfor ikke var behov for en særskilt temadrøftelse.  
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Panelundersøgelser 
Panelundersøgelser er et redskab, hvor den samme gruppe mennesker jævnligt spørges 
om relevante cykelrelaterede spørgsmål til brug for fx presseindsats på et aktuelt emne. 
Det blev aftalt, at sekretariatet fortsat ville have redskabet in mente, når det daglige ar-
bejde planlægges, men at der ikke blev lavet en temadrøftelse af emnet. 
  
Drøftelse af svensk tilgang til frit valg mellem cykling på vej vs. cykelsti 
Det blev aftalt, at Jens Peter Hansen og Claus Bonnevie ved et af de kommende møder 
laver et oplæg om temaet.  
 
Kompetencer i HB og rekruttering af nye HB-medlemmer 
Temaet har været drøftet i en række sammenhænge og indgår som en del af det løbende 
arbejde. Det blev derfor besluttet, at der ikke planlægges en temadrøftelse af emnet, men 
at det ville blive taget op på HB’s seminar i september. 

 
5. Gennemgang og godkendelse af mobiliseringstiltag/medlemsaktiviteter (bilag 2) 
Vedlagte forslag til konkrete engagementsskabende aktiviteter mv., som sekretariatet vil 
igangsætte, drøftes og godkendes, herunder finansieringsforslag. Desuden gives en sta-
tus på allerede besluttede tiltag ift. medlemstyper, medlemsfordele mv. 
 
Sekretariatet havde udarbejdet et oplæg til at sikre en større indsats fra sekretariatets 
side i forhold til mobilisering af nye medlemmer/nye frivillige og til at skabe synlige aktivi-
teter. En del af indsatsen ville være at afsætte medarbejderressourcer til i samarbejde 
med lokalafdelinger at involvere sig mere i aktiviteter lokalt, herunder i form af sparring 
med afdelingerne. Desuden var der lagt op til investering i pavilloner, roll ups, merchan-
dise og datadrevet kommunikation.  
 
Indsatsen blev foreslået finansieret af en del af de hensætte midler til foreningsaktivite-
ter/hvervning. Der blev spurgt ind til hensættelserne, hvortil sekretariatet forklarede, at 
der for en del år siden var afsat dele af årets (positive) resultat til brug for en række ind-
satser. I de sidste år, hvor egenkapitalen har været udfordret, har hensættelserne udgjort 
en ekstra buffer og har derfor ikke været bragt i anvendelse. Hensættelserne fremgår af 
årsregnskaberne og omfatter samlet 1.648.602 kr., som fordeler sig på:  
 
Kampagne reserver:  400.000 
It:   100.000 
Politisk arbejde  200.000 
Nye udviklingsprojekter i HB    43.996 
Foreningsaktiviteter/hvervekampagne 904.606 
 
Den aktuelle indsats i forhold til mobiliseringstiltag og aktiviteter blev foreslået finansieret 
med 450.000 kr. af de hensætte midler til foreningsaktiviteter. Der blev spurgt ind til nød-
vendigheden af, at størstedelen af midlerne skulle gå til lønning af medarbejdere. Det 
blev forklaret, at en stor del af de forhåndenværende opgaver vil bestå i en koordine-
rende arbejdsindsats i sekretariatet.   
 
HB hilste initiativet velkomment og godkendte det fremlagte forslag. Det blev desuden fo-
reslået at overveje at få fremstillet et pænt alternativ til refleksveste, fx en cykeljakke med 
selvlysende effekt i ærmet eller lign. med Cyklistforbundets logo. Jakken eller tilsvarende 
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skulle i givet fald sælges til medlemmer til en attraktiv pris uden avance til Cyklistforbun-
det. Det kunne evt. være via et samarbejde med Astral eller andre. Der blev yderligere 
peget på muligheden for indmeldelsesgaver til nye medlemmer eller til medlemmer, der 
skaffer nye medlemmer. 
 
HB bad om, at der som en del af indsatsen også blev identificeret andre begivenheder 
rundt omkring i landet, hvor det kunne være relevant at være til stede, så det ikke kun var 
København og Aarhus, der blev tilgodeset.  
 
Det blev præciseret, at de planlagte pavilloner, som udgangspunkt ville blive opbevaret i 
sekretariatet, da Cyklistforbundet ikke disponerer over opbevaringsmuligheder uden for 
København, men at pavillonerne ved behov ville kunne fragtes til andre steder i landet.  
 
Jf. et muligt samarbejde med DGI, gjorde Inger Larsen Ørbæk opmærksom på, at Viborg 
havde et projekt, der også hed ”Cykling for alle”. Sekretariatet uddybede, at det var DGI’s 
arrangement, hvor vi var inviteret med ombord, men næppe havde mulighed for at ændre 
navnet. 
 
I forhold til den igangsatte undersøgelse af eksisterende medlemsrabatter, blev der 
spurgt til, om undersøgelsen også inkluderede forsøg på at opnå højere rabatter, gensi-
dighed i aftaler mv. Sekretariatet forklarede, at undersøgelsen indeholdt de nævnte ele-
menter, men at det ikke var helt let at opnå bedre aftaler. Eksempelvis var rabataftalen 
med en fitnesskæde opsagt af firmaet, da vores medlemmer ikke benyttede tilbuddet. Det 
blev foreslået, at en gensidig rabataftale med Ældresagen på medlemskab kunne være 
en mulighed. Tilsvarende blev der også foreslået at udvide dialogen med Lærerstandens 
Brandforsikring ift. muligheden for bl.a. cykelforsikring som et medlemsgode.  
 
Det blev foreslået, at sekretariatet afsatte resurser til at ajourføre afdelingernes hjemme-
sider med kontaktdata, i det omfang afdelingerne ikke selv har gjort det samt udarbejde 
manualer til få, simple funktioner, så afdelingerne kan oprette aktiviteter mm. Der blev 
samtidig opfordret til, at lokalafdelinger i stigende grad benyttede Facebook, og at der 
dermed også ville være behov for simpel vejledning til at oprette Facebooksider/-grupper. 
Det blev desuden foreslået, at sekretariatet udarbejdede ”mødepakker”, dvs. en drejebog 
for at afholde medlems-/debatmøder, jf. i øvrigt punkt 9. 
 
6. Fastlæggelse af opgaver i udvalg (bilag 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g) 
Opgaverne i 2018 for de eksisterende udvalg drøftes og fastlægges med udgangspunkt i 
bilagene. Desuden genbesøges rejsepolitikken ift. refusion af rejseudgifter. 
 
Indledningsvis blev det præciseret, at udvalgene sorterer under HB, og at udvalgsarbej-
det som udgangspunkt sker uden sekretariatsbistand. Samtidig blev det understreget, at 
de fremlagte papirer ville erstatte alle tidligere opgavebeskrivelser, kommissorier mv.  
 
Fremkommelighedsudvalget  
Beskrivelsen blev godkendt med få ændringer til teksten i form at tilføjelse af ”…forslag til 
lobbyindsats”, ”best practice” og ”relevante organer/sammenhænge”. Dette vil blive tilføjet 
af sekretariatet.  
 
Herudover blev selve navnet drøftet ift. om fremkommelighed også omfatter medtagning? 
Der var forslag om at kalde det ”Mobilitetsudvalget”, men navnet landede i første omgang 



 

 

Side 4 af 8 

på ”Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget”. Claus Bonnevie blev udpeget 
som tovholder for udvalget. 
 
Det blev pointeret, at ambitionsniveauet i udvalget ville være at tage et skridt af gangen 
og gå efter lavthængende frugter blandt andet ved at få input fra afdelinger og medlem-
mer fremfor at sigte efter en altomfattende oversigt over samtlige medtagningsmulighe-
der. I den sammenhæng blev der peget på muligheden for at lade studerende udarbejde 
et overblik over medtagningsmulighederne som et led i en studieopgave.  
 
Det blev foreslået, at der kunne være oplagt mulighed for at gå på tværs af udvalgene 
ved at se på rabat på cykelmedtagning som en medlemsfordel. Dette blev brugt som ek-
sempel på, hvorfor det var relevant, at udvalgenes arbejde har ophæng i HB, da det sik-
rer koordinering på tværs.  
 
Hverveudvalg 
Der blev spurgt til, hvad der mentes med, ”Hvis der ikke følges op indenfor 14 dage, er 
det op til Hverveudvalget at tage kontakt til de respektive instanser”. Jens Kvorning for-
klarede, at det var for at sikre, at udvalgsarbejdet ikke gik i stå, hvis HB ikke reagerede 
hurtigt nok på forespørgsler fra udvalget. Flere påpegede det uhensigtsmæssige i at give 
carte blanche til udvalget til at kunne agere på egen hånd efter et bestemt tidsrum, da der 
kunne være gyldige grunde til sene svar. Der var dog forståelse for behovet for at få hur-
tig tilbagemelding fra HB på eksempelvis muligheden for at invitere eksterne oplægshol-
dere eller lign. Det blev aftalt, at sætningen omformuleres til, at HB svarer hurtigst muligt 
på henvendelser fra udvalget. Dette vil blive ændret af sekretariatet.  
 
Med denne ændring blev dokumentet godkendt. 
 
Internationalt Udvalg 
Dokumentet blev godkendt uden ændringer.  
 
Der blev spurgt til etablering af et ”medlem-til-medlem” forum målrettet ECF’s medlemsor-
ganisationer til udveksling med medlemmer fra andre europæiske cykelforeninger af pri-
vat overnatning eller guidede cykelture. Det blev foreslået, at interesserede i stedet for 
benyttede eksisterende platforme såsom ”Warm Showers” og ’Couchsurfing’.  
 
Som afslutning på behandling af de tre udvalgsbeskrivelser blev det aftalt, at sekretariatet 
udarbejder helt korte beskrivelser af de tre udvalg. De korte beskrivelser skal tjene som 
”reklame” for potentielt interesserede medlemmer på bl.a. hjemmesiden, mens de ved-
tagne dokumenter udgør uddybende retningslinjer for udvalgenes arbejde. Eventuelt tidli-
gere kommissorier, visioner eller lign. erstattes således af disse to beskrivelser pr. ud-
valg. Sekretariatet sørger for opdatering af diverse information m.m. på hjemmesiden.  
 
 
7. Landsmødets placering 2018 (bilag 4) 
HB tager principbeslutning om geografisk placering af landsmødet 2018 
 
Der var stemning for, at Vejle blev vært for landsmødet 2018, da der både er aktiv afde-
ling, og fordi Torvehallerne var det billigste af de indhentede tilbud. Et alternativ til Torve-
hallerne ville være at holde arrangementet på Rosborg Gymnasium, hvor Claus Behrend-
sen arbejder, og overnatte på Vejle Center Hotel i umiddelbar nærhed af gymnasiet.   
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Punkter til drøftelse 
 
8. Implementering af grundfortælling (bilag 5) 
På baggrund af det gennemførte analysearbejde er der udarbejdet en grundfortælling, 
som skal aktiveres og implementeres. Forløb og muligheder for aktivering drøftes. 
 
På baggrund af et længere analysearbejde og efter en række, intense gennemskrivninger 
i samarbejde med ekstern kommunikationsrådgiver forelå der nu udkast til færdig grund-
fortælling, der overfor omverdenen skal tydeliggøre Cyklistforbundets rolle i samfundet.   
 
Landsformanden opfordrede til, at teksten i selve grundfortællingen blev holdt, som den 
var. Der var dog en række input, som HB opfordrede sekretariatet til at overveje: 
 

 Det blev påpeget, at de indledende linjer om den danske cykelkultur var meget 
rosenrøde og risikerede at tage fokus fra den brændende platform, der først intro-
duceredes i andet afsnit.  

 
 Overskriften ”På cykel mod verdens vigtigste mål” virkede ikke så nærværende. 

Den implicitte reference til FN’s bæredygtighedsmål kunne være svær at få øje 
på og åbnede op for overvejelserne om, hvorvidt bæredygtighedsmålene også 
var Cyklistforbundets mål. 

 
 Referencen til ”danskere” kunne risikere at skubbe nogen fra os. Det kunne æn-

dres til ”os”/”vores”.  
 

 Der kunne med fordel henvises til cykling som et alternativ til den ”motoriserede 
transport”, ligesom der kunne henvises til opbygning af alliancer. 
 

 Tekstnære forslag til rettelser: ”vores liv og hverdag” kunne ændres til ”vores 
dagligliv”, og ”stædigt” kunne ændres til ”ihærdigt”. ”Civilsamfundsorganisationer” 
kunne ændres til ”samfundsorganisationer” 

 
Det blev aftalt, at sekretariatet overvejer de forskellige input og orienterer HB om et juste-
ret forslag på mail. 
 
Som et led i implementeringen af grundfortælling foreslog landsformanden, at der blev ar-
bejdet med en række strategiske mål, som ville være med til at sætte fokus på, hvad Cyk-
listforbundets målsætninger er. Det kunne være i forbindelse med næste års arbejdspro-
gram og indeholde mål for fx egenkapital, medlemsantal mv.   
 

9. Status på afdelingsprojekt (bilag 6) 
Status på kortlægning af aktivitetsniveau blandt afdelinger og repræsentanter drøftes.  
En taskforce bestående af Mike Hedlund-White, Leif Thomsen, Claus Bonnevie og Jette 
Gotsche havde via et spørgeskema forhørt sig i afdelingerne og hos repræsentanter om 
lokalt aktivitetsniveau og behov for yderligere bistand/sparring. Noget af det, der gik igen i 
besvarelserne, var behovet for mobilisering af nye medlemmer samt vanskeligheder med 
håndtering af den lokale hjemmeside.  
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HB’s arbejde i forlængelse af undersøgelsen vil være hjælp til udvikling eller afvikling af-
hængigt af den lokale situation, dog med fokus på at Cyklistforbundet skal være repræsen-
teret i hele landet. Der var desuden enighed om at satse på hjælp til eksisterende afdelin-
ger/repræsentanter, før der aktivt arbejdes på etablering af repræsentation i nye kommu-
ner. Det var målet også at få kontakt til de sidste afdelinger og repræsentanter, og den 
nedsatte taskforce ville herefter udarbejde en endelig konklusion med anbefalinger. 
 
Der var enighed om, at det ville være en hjælp ift. at rekruttere nye frivillige, at opgaverne 
fremstod så lette og enkle som muligt, så flere ville kunne overskue at være aktive i hvert 
fald i en periode. Det kunne være i form af færdige standardtekster til henvendelser til 
kommunen, forslag til engagerende aktiviteter, forslag til ligesindede lokale samarbejds-
partnere og opfordringer til at koble sig op på eksisterende arrangementer mv. Det blev i 
første omgang aftalt, at den allerede påbegyndte guide til, hvordan man stifter en afdeling, 
inkl. udkast til vedtægter mv, så vidt muligt færdiggøres inden seminaret d. 17. marts 2018. 
 
Landsformanden orienterede om, at seminaret d. 17. marts ville ligge fra kl. 10 til 16 i 
Odense. På programmet ville være præsentation af grundfortællingen v/Nanna Kalinka 
Bjerke efterfulgt af Helle Staberg, der har fokus på generationsskifte mv. Formel invitation 
udsendes hurtigst muligt til afdelingsformænd og repræsentanter. 
 
10. Politik siden sidst 
Drøftelse af aktuelle politiske temaer 
Et højaktuelt tema i medierne var debatten om cyklister, der lytter til musik, mens de cyk-
ler. HB bakkede direktøren op i holdningen om, at Cyklistforbundet ikke går ind for et for-
bud mod musik under cykling, da problematikken er meget situationsafhængigt, og af-
hængig af hvilket niveau musikken høres på. Desuden ville det være ganske vanskeligt at 
håndhæve. Debatten udspringer af et politisk tiltag om at slå hårdere ned på bilister, der 
bruger håndholdt telefon under kørsel.  
 
Direktøren orienterede desuden om, at der i løbet af kort tid ville blive udsendt brev til alle 
nyvalgte kommunalpolitikere i sundhedsudvalg, miljø/teknikudvalg og børne/ungeudvalg. 
Der blev opfordret til at medsende TU-data (data fra DTU’s Transportvane Undersø-
gelse), så kommunerne kunne se udviklingen i den pågældende kommune. Sekretariatet 
orienterede om, at TU data desværre er dyre at investere i.  
 

Punkter til orientering 
 
11. Økonomi (bilag 7) 
Sekretariatet giver status på den aktuelle økonomiske situation. Årsregnskabet foreligger 
først senere, men der gives en foreløbig orientering. 
 
Sekretariatet orienterede om, at årsregnskabet for 2017 var under udarbejdelse, men at 
der udestod en række korrektioner og afstemninger, før det var klar til den endelige revi-
sion. Det var derfor også for tidligt at sige noget om resultatet, men der havde dog ikke 
indtil videre været større udsving, så forventningen var forsat et resultat i omegnen af det, 
der blev fremlagt på Landsmødet i efteråret.  
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Desuden blev det nævnt, at der skulle findes en praktisk løsning på underskrifter på års-
regnskabet, da næste HB-møde er et aftenmøde, hvor der vil være mulighed for at del-
tage på Skype. Sekretariatet finder i samråd med revisor en løsning, evt. i form af digital 
underskrift via NemID. 
 
12. Orientering fra direktør (bilag 8a og 8b) 
Vedlagte orientering samt direktørens kvartalsrapport gennemgås. Der gøres opmærk-
som på, at rapporten indeholder oplysninger om bl.a. uformelle møder, der gør, at den 
ikke skal deles i en større kreds. 
 
Direktøren orienterede om oplevelsen af, at der fortsat var et behov for at tydeliggøre 
overfor beslutningstagere, at asfalt alene ikke er nok til at få folk til at cykle; der skal også 
kampagner, information og ny viden til.  
 
Direktøren fremhævede desuden, at der var ved at komme flere nuancer ind i debatten 
om førerløse biler, bl.a. i Aalborg-projektet hvor førerløse biler skal anvendes til at øge 
mobiliteten i et socialt boligområde.  
 
Der blev mindet om Den Nationale Cykelkonference d. 29.-30. maj i København/Frede-
riksberg, hvor HBs medlemmer får dækket omkostningerne. Tilmeldingen åbnes primo 
marts. I år skal man selv sørge for hotel, men omkostningerne dækkes ligeledes for HB’s 
medlemmer. 
 
I forlængelse af den af transportministeren nedsatte ekspertgruppe om fremtidens trans-
port afholdes der en konference på Christiansborg d 13. marts. Der blev fra HB’s opfor-
dret til i denne og andre sammenhænge at slå til lyd for cyklen som alternativ til vareud-
bringning i byerne.  
 
 
13. Orientering fra landsformand 
I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt. 
 
Det blev aftalt, at der afholdes skype-testmøde d. 3. april kl. 19.30. De der har mulighed 
for det mødes i sekretariatet, andre kobler sig på via skype. Emnet for mødet ville være 
HB’s mulige deltagelse i Folkemødet 2019. 
 
Landsformanden oplyste, at det i forbindelse med HB-mødet den 18. april ville være mu-
ligt at deltage fysisk i Rømersgade med sædvanlig rejserefusion, men at det også var 
muligt at deltage via Skype. 
 
14. Sidste nyt fra European Cyclists’ Federation (ECF)  
Jens Peter Hansen, der er valgt som kasserer i ECF’s bestyrelse orienterer om sidste nyt 
fra det europæiske arbejde.  
 
Jens Peter Hansen orienterede om det igangværende arbejde i ECF om, hvor organisati-
onen skal befinde sig i 2030. En del af diskussionen i ECF var bl.a. om fokus skulle væk 
fra ”cyclists” til fordel for ”cycling”; altså en bevægelse væk fra brugeren, hvilket Jens Pe-
ter Hansen ikke var tilhænger af. Tendens til at cyklen i højere grad skal ses og italesæt-
tes som instrument til, at befolkningen kan få et bedre liv; derfor skal flere cykle mere. In-
denfor sundhed og livsstil vil der være mange alliancepartnere og ECF’s 2030 plan skal 
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også tage stilling til organisationens rolle i den sammenhæng: Om ECF skal være para-
ply for alle alliancepartnere eller om ECF skal bearbejde partnere til at inkorporere cykling 
i deres respektive genstandsfelter. I løbet af marts ville der kommet et udkast i høring.  
 
Jens Peter Hansen orienterede desuden om, hvad ECF i øvrigt har af fokuspunkter i de-
res arbejde, herunder: EU’s cykelstrategi, passagerrettigheder, urban mobility og et øko-
nomisk mål om at fordoble det nuværende samlede EU tilskud på 1,5 mia. euro, der dæk-
ker over en lang række projekttilskud mv. 
 
15. Opfølgning på indsendt orientering 
Eventuel supplerende bemærkninger til HB’s indsendte orientering om udvalg, aktiviteter i 
egne afdelinger, diverse møder m.m  
 
Mike Hedlund-White orienterede om status på arbejdet med digital stelnummer. Arbejds-
gruppen havde et ønske om at et digitalt stelnummer i fremtiden skulle være medfødt på 
nye cykler, mens det skulle kunne tilkøbes til ældre cykler. Der var endnu ikke nogen af-
klaring af finansiering af det videre arbejde med udviklingen af et digitalt stelnummer, og 
projektet stod derfor lidt i et vadested.  
 
16. Eventuelt 
Inger Larsen Ørbæk spurgte til proces for roll-ups og bannere. Det blev aftalt, at Inger går 
i dialog i med sekretariatet om det videre forløb. 
 
Status på Cykelturistugen i 2019: Der var kommet en ansøgning fra Randers om vært-
skabet. 
 
Der blev spurgt til Winter Cycling Conference som netop havde været afholdt i Rusland. 
Sekretariatet forklarede, at Cyklistforbundet aldrig havde prioriteret at deltage i konferen-
cen, men at temaet vintercykling, vintervedligeholdelse mv. løbende blev berørt på skan-
dinaviske cykelkonferencer mv. 
 
Problematikken omkring tolkning af ”cykelgade” blev bragt op. Det er en generel udfor-
dring, da reglerne kun er vejledende for kommunerne, men Vejdirektoratet opfordres til 
en mere ensartet tolkning.  
 
17. Opfølgningspunkter fra dette møde  

 
- Sekretariatet udarbejder forslag til korte introtekster til arbejdet i udvalgene 
- Færdiggøre ”startpakke” inden afdelingsseminaret d. 17. marts 2018 
- Det bagvedliggende skema med svar på afdelingsundersøgelsen rundsendes til HB 

af den nedsatte taskforce, når de sidste svar er kommet ind.  
- Orientering til afdelingerne om persondataforordningen 
- Årshjulet medbringes i print til afdelingsseminaret d. 17. marts 2018. 
- Claus Behrendsen sender kontaktoplysninger til Rosborg Gymnasium  
- Sekretariatet rundsender gennemskrevet version af grundfortællingen 
 
18. Evaluering af mødet 
 
Landsformanden konkluderede, at det havde været positivt, at der havde været mere luft 
i dagsordenen.    


