
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 

7. september 2019 

Side 1 af 6 

 
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 7. september 2019 kl. 12-17 
 
Deltagere  

Hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Claus Behrendsen, Mike Hedlund-

White, Jeppe Lauritsen, Julie Schack, Mads Øbro, Søren Pedersen (indtil kl. 16.00), John 

Schmidt.  

Sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent), Jane Kofod (under pkt. 7) 

Afbud: Jens Peter Hansen 
 

 
Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 

Status på punkterne blev taget til efterretning, idet de fleste var afsluttede eller var på 
dagsordenen på dagens møde. 

 
3. Økonomi – godkendelse af udkast til budget for 2020 (bilag 2a og 2b) 

Orientering om status på økonomien samt beslutning om næste års budget forud for 
Landsmødet 

Den økonomiske situation i indeværende år er bekymrende og peger på et stort un-
derskud, der primært skyldes svigtende fondsindtægter. HB påpegede, at det var 
nødvendigt at se på udgiftsniveauet fremadrettet og understregede, at det var bekym-
rende med det nuværende situation. Sekretariatet var enig i bekymringen, men var 
samtidig fortrøstningsfuld i forhold til en styrket økonomistyring fremafrettet, da der 1. 
juli var tiltrådt ny regnskabsansvarlig. Det blev aftalt, at der på næste møde ville være 
en nærmere drøftelse af udgiftsposter.  
  
Der blev spurgt ind til om det være mere realistisk at budgettere med et underskud 
frem et nul som resultat i 2020. Sekretariatet forklarede, at det var uhensigtsmæssigt 
at arbejde ud fra et forventet underskud, når egenkapitalen forventedes at blive 
stærkt reduceret med resultatet for 2019. Udkastet til budgettet for 2020 blev derefter 
godkendt.  
 
Mike Hedlund-White gentog en opfordring til at kontakte nye virksomheder med grøn 
profil mhp. sponsorat.  
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4. Forberedelse af landsmødet (bilag 3a, 3b, 3c) 
Som forberedelse af landsmødet beslutter HB indholdet af udkast til arbejdsprogram-
met for 2020 og procedure for drøftelse og godkendelse på Landsmødet. Desuden 
drøftes program, udkast til beretning mv.  
 
Arbejdsprogram: De syv forslag til indsatsområder blev godkendt, dog ønskede HB 
indsatsområdet om folkesundhed justeret så også trivsel og mental sundhed indgik 
og indsatsområdet om klima justeret, så bæredygtighed og miljø indgik. Justeringen 
af det sidstnævnte indsatsområde skulle dog foretages på en sådan måde, at det 
fortsat var tydeligt, at klima var i centrum af hensyn til den aktuelle politiske dagsor-
den. 
 
Det blev besluttet at fortsætte med formen fra sidste år med brug af plancher til af-
stemning. 
 
Sekretariatet laver en gennemskrivning af de to indsatsområder, der rundsendes til 
HB til endelig godkendelse inden udsendelse til landsmødet. 
 
Program og landsmødets forløb: Afrapportering fra arbejdsgruppen om HB’s arbejde 
tilføjes som punkt på landsmødets dagsorden.  
 
Der blev bedt om, at hovedbestyrelsen ikke blev placeret på et højt podium, men i 
højde med resten af deltagerne. 
 
I forhold til aftenens middag blev det foreslået, at der blev lavet en lille scene, hvor 
cellisten kunne spille, og hvor uddelingen af cykeldynamoen kunne foregå. 
 
Den toårige valgperiode udløber for følgende HB-medlemmer:  
Claus Bonnevie, genopstiller 
Claus Behrendsen, overvejer genopstilling 
Mads Øbro, genopstiller ikke 
Mike Hedlund-White, overvejer genopstilling  
 
Suppleant John Schmidt ville genopstille, mens suppleant Søren Pedersen overve-
jede. 
 
De to dirigenter fra sidste landsmøde var indstillet på at stille op igen. 
 
Beretning: HB indsender tekstnære bemærkninger til beretningen senest fredag d. 
13. september til sekretariatet.  
 
Forslag til landsmødet: Fristen for forslag er 14. september, jf. vedtægternes frist på 6 
uger. Efter fristen rundsendes indkomne forslag til HB med henblik på kommentering 
og indstilling.   
 

5. Valg af Årets Cykeldynamo (bilag 4) 
Hovedbestyrelsen beslutter, hvem der skal modtage prisen som Årets Cykeldynamo, 
der uddeles på Landsmødet til et særligt aktivt medlem eller afdeling. 
HB blev enige om modtageren, der holdes hemmelig indtil uddelingen.   
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Punkter til drøftelse 
 
6. Foreløbig mødeplan for 2020 (bilag 5) 

Mødeplanen blev ændret således, at landsmødet 2020 afholdes en weekend senere, 
dvs. 31. oktober-1. november 2020. Planen vedtages endeligt af den nyvalgte hoved-
bestyrelse på det konstituerende møde i november. 
 

7. Drøftelse af kommunikation 
På baggrund af oplæg fra Cyklistforbundets kommunikationschef Jane Kofod drøfter 
HB Cyklistforbundets kommunikationsformer i forskellige kontekster  
 
Jane Kofod præsenterede Cyklistforbundets eksterne kommunikationsformer, herun-
der betydningen af, at kommunikation generelt havde flyttet sig fra nyhedsformidling 
til mobilisering af mennesker i en sag. Derfor var det vigtigt, at kommunikation giver 
noget til modtageren (fx guides, identitet, mulighed for at handle) for, at Cyklistforbun-
det kunne bede om noget den anden vej (fx likes, støtte, medlemskab). Det blev un-
derstreget, at alle former for kommunikation skulle kombineres med en tydelig og let-
tilgængelig måde at engagere sig på (likes, støtte via Mobilepay, deltagelse mv.)  
 
HB bemærkede bl.a. betydningen af, at det var vigtigt, at Cyklistforbundet formåede 
at engagere frivillige uden, at det nødvendigvis var blandt medlemmer, og at man 
ikke behøvede at tegne medlemskab før deltagelse i diverse aktiviteter.   
 
Der blev opfordret til at give en alternativ mulighed for at give sin mening tilkende end 
som kommentar på Facebook, da ikke alle ønsker deres holdning delt i offentlighe-
den.    
 
Den nye hjemmeside blev kort introduceret. Siden er fortsat under udarbejdelse og 
der udestår fortsat gennemskrivning af en del indhold, brugertest, instruktion af med-
arbejdere og lokalredaktører i det nye system Umbraco. Alle lokalredaktører har tidli-
gere været involveret i arbejdet i form af spørgeskemaundersøgelse om nuværende 
brug, forventninger til den nye side mv. Hjemmesiden forventedes færdig omkring jul 
med forbehold for processens forløb. 
 

8. Organisering 
Drøftelse af udvikling og aktiviteter i Cyklistforbundets største afdelinger med henblik 
på et øget aktivitetsniveau og medlemsinvolvering 
Behovet for at engagere flere/andre i cykelsagen end de faste, aktive medlemmer 
blev drøftet. Enighed om at potentialet for at engagere flere var stort, særligt i de stør-
ste byer, men at det ville kræve en kulturændring i forhold til, hvordan og hvornår der 
rækkes ud til cykelinteresserede. 
 
Det blev aftalt, at afdelingerne i de seks største kommuner skulle inviteres til et arran-
gement, hvor der drøftes, hvordan kommunikationen lokalt kan styrkes og dermed 
styrke den lokale synlighed og det lokale engagement. 
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Punkter til orientering 
 
9. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 6) 

Brugen af intromedlemskab blev foreslået udvidet, således at det ikke var afhængigt 
af et personligt møde. Dette blev vedtaget således, at linket til intromedlemskab ville 
kunne sendes til interesserede.  
 
De resterende mobiliseringsmidler forventedes brugt på det kommende møde med 
afdelingerne i de seks største kommuner, jf. pkt. 8. Desuden arbejdedes der på at 
skabe et (jule)gavemedlemskab, hvori der også kunne indgå en lille symbolsk gave. 

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

Vedlagte orientering samt direktørens kvartalsrapport gennemgås. Der gøres op-
mærksom på, at rapporten indeholder oplysninger om bl.a. uformelle møder, der gør, 
at den ikke skal deles i en større kreds. 
 
Direktøren fortalte, at der blev arbejdet intenst på dialogen med den nye regering, 
nye ordførere fra alle partier mv. Desuden blev det nævnt, at sundhedsministeren 
deltog ved et morgenarrangement i forbindelse Alle Børn Cykler, hvor han sammen 
med direktøren og Novo Nordisk delte medaljer ud til børnene. 
 
HB roste sekretariatets politiske indsats, der vurderedes at have haft betydning for at 
sikre at cykling indgår i regeringens forståelsespapir med støttepartierne.  
 
Der blev spurgt til, om sekretariatet havde en fornemmelse af det nye liberale parti 
Grøn Kurs. Direktøren havde haft dialog med partiets stifter Jonas Holm om bl.a. til-
skud til elcykler, hvilket partiet var imod.  
 
Direktøren kunne informere om, at der den 6. juni 2021 ville blive arrangeret cykelløb 
på Storebæltsbroen for både motionscyklister og ’almindelige’ cyklister.  

 
11. Orientering fra landsformand 

I forlængelse af løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt. 
 
Siden sidste møde var to nye afdelinger i Sønderborg og Svendborg etableret. HB 
godkendte begge afdelinger. 
 
Landsformanden orienterede om, at Redaktionsudvalget var nedlagt. Den nuvæ-
rende redaktør ville inddrage læserne på anden vis, eksempelvis via Facebook som 
det allerede havde været gjort forud for interview med transportministeren.  
 
Landsformanden orienterede om dagsordenen for HB-seminariet den 5. oktober 
2019. På seminaret ville bl.a. indstillingen fra arbejdsgruppen om arbejdet i HB blive 
drøftet og Søren Fauerskov Hansen, næstformand i Danske Studerendes Fællesråd 
var inviteret til at tale ved seminaret.  

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

Eftersom Jens Peter Hansen ikke længere var med ECF’s bestyrelse, blev det aftalt, 
at punktet nedlægges, og at evt. information fremover skulle ske via direktørens ori-
entering.   
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13. Opfølgning på indsendt orientering 

Eventuel supplerende bemærkninger til HB’s indsendte orientering om udvalg, aktivi-
teter i egne afdelinger, diverse møder m.m  
Der blev spurgt til Internationalt Udvalgs planer om en studietur til Oldenburg. Tovhol-
der for udvalget Julie Schack svarede, at der blev arbejdet på et forslag, som ville 
blive præsenteret for HB til beslutning.   

 
14. Eventuelt 

Claus Behrendsen fortalte om sin deltagelse i en Tour de France workshop i Vejle, 
hvor det var blevet understreget, at Grand Départ 2021 ville have særlig fokus på 
samspil mellem sportscyklisme og hverdagscyklisme.  
 
Mike Hedlund-White orienterede om, at han havde været ude at cykle med Aalborgs 
borgmester ifm. Idrætsmødet, og at han deltog i Aalborg Trafikdage. Ved Aalborg 
Bæredygtighedsfestival deltager afdelingen desuden med diverse aktiviteter.  
 
Invitation til at blive værtskommune til næste års Nationale Cykelkonference forvente-
des udsendt om kort tid.  
 
Cyklistforbundet er medafsender på klimastrejken ’Break the Climate’, der afholdes 
den 27. september 2019. Sekretariatet ville deltage i arrangementet i København, 
hvor også afdelingerne i hovedstadsområdet opfordredes til at deltage, ligesom afde-
lingerne i hele landet tidligere var blevet opfordret til at arrangere lokale ting på da-
gen.  
 
I 2020 har Sygklister 20 års jubilæum og forventede at markere det med en form for 
arrangement.  
 
Som opfølgning på dagens indlæg om kommunikationsformer, jf. pkt. 7, blev det fore-
slået, at temaet blev bredt yderligere ud i organisationen. Det blev vurderet, at det var 
oplagt at tænke det ind i forårsseminariet.    
 
Der havde været en henvendelse fra et medlem, som ønskede materialet fra HB-mø-
det tilsendt. HB enedes om, at hvis menige medlemmer ønskede dele af HB-materia-
let udleveret, skulle det vurderes af landsformanden, om materialet skulle betragtes 
som fortroligt/internt eller kunne udleveres. Som baggrund for beslutningen indgik, at 
HB-materialet regelmæssigt havde indhold af forretningsstrategisk karakter eller per-
sonsager og derfor ikke var egnet til at blive delt i en større kreds. Med i vurderingen 
var også, at materialet blev lavet til hovedbestyrelsen, som forventedes at være inde i 
stoffet i forvejen. Materialet ville derfor kunne skabe forvirring og uhensigtsmæssige 
misforståelser for andre. 
 
I forlængelse heraf præciserede HB også, at hvis menige medlemmer ønskede at 
overvære et HB møde, havde HB mulighed for at begrænse deltagelsen til visse 
punkter.  
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15. Opfølgningspunkter fra dette møde  

 
 Mike Hedlund-White sender information til sekretariatet om kommunale ind-

byggertal til brug for medlemsoversigterne 
 

 Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg ifm. den nye hjemmeside 
 

 Sekretariatet indkalder kort information fra HB til præsentation ifm. den nye 
hjemmeside  

 

 Sekretariatet laver en gennemskrivning af arbejdsprogrammets indsatsområ-
der klima og folkesundhed, der rundsendes til HB. 

 

 En nærmere drøftelse af udgiftsposter tages op på mødet i november.  
 

 HB indsender tekstnære bemærkninger til beretningen senest fredag d. 13. 
september.   

 

 Cyklistforbundets pris(er) tages op til drøftelse på et kommende HB-møde, 
herunder hvordan det kan bruges kommunikativt. 

 

 Der arrangeres et møde med afdelingerne fra de seks største kommuner om 
synlighed og kommunikation. 

 
 
16. Evaluering af mødet 

Positivt med en gæst under punktet om kommunikation. Der blev fra et medlem op-
fordret til en smule mere disciplin, så kvikke, uvedkommende bemærkninger begræn-
sedes. Andre medlemmer opfordrede desuden til at begrænse tidsforbruget til gen-
nemgang af direktørens kalender ved på forhånd selv havde undersøgt f.eks. navne.  

 
 
  
 

 
Forslag til temaer på kommende møder:  
 

 Temadrøftelse om cykelparkering 


