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Referat af HB-møde lørdag d. 1. september 2018 kl. 11.00 - 16.00 
Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Behrendsen, Claus Bonnevie, 
Jens Peter Hansen, Mike Hedlund-White (indtil kl. 15.00), Leif Thomsen, Mads Øbro, In-
ger Larsen Ørbæk, Jens Kvorning. 
 
Til stede fra sekretariatet: Klaus Bondam (indtil kl. 15.00), Trine Stjernø (referent) 
 
Afbud: Natasha Carstens 
 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, dog således at mødet blev indledt med en kort drøftelse af 
samarbejdet i HB. Sekretariatet deltog ikke under dette punkt. 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde (bilag 1) 
Referatet blev godkendt 
 
3. Opfølgningspunkter fra seneste møde 
Status på punkterne blev taget til efterretning, herunder at en større revision af informa-
tion til afdelinger og frivillige på hjemmesiden afventer opbygningen af ny hjemmeside (se 
pkt. 4).  
 
4. Økonomi – godkendelse af udkast til budget for 2019 (bilag 2) 
HB godkendte det fremlagte forslag til budget for 2019, herunder yderligere aktivering af 
hensættelser på 450.000 kr. til mobilisering og medlemsrettede aktiviteter. De nærmere 
rammer for brug af hensættelser besluttes på HB-mødet i november. 
 
Budgettet for indeværende år var revideret ift. faktisk omsætning og forbrug i første 
halvår og et realistisk skøn over det resterende halvår. Det reviderede budget viste god 
sammenhæng i økonomien og som følge af periodeforskydninger i projektindtægter, var 
det lykkedes at tilvejebringe et råderum i 2018, der muliggjorde igangsættelse af arbejdet 
med en ny hjemmeside til Cyklistforbundet. HB tog status til efterretning.  
 
I forhold til præsentation af økonomien på Landsmødet blev det foreslået at tilføje egen-
kapital og hensættelser i økonomioversigten, så det ville fremgå, at hensættelserne fal-
der, mens driftsbudgettet stiger. Desuden blev det foreslået til Landsmødet at medtage et 
lagkagediagram for at tydeliggøre, hvor meget de forskellige indtægtskilder bidrager til 
det samlede budget. 
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Der var forslag om at lade Landsmødet komme med tilkendegivelser af, hvad aktiverin-
gen af de 450.000 kr. fra hensættelserne bl.a. kunne bruges til. Sekretariatet overvejer 
muligheder for, hvordan dette kan indtænkes i landsmødets set-up.  
 
 
5. Landsmødet: Udkast til arbejdsprogram for 2019 mv. (bilag 3a og 3b) 
Både vedtagelsesproces og indhold i arbejdsprogrammet blev drøftet ligesom det sam-
lede landsmødeprogram blev gennemgået. 
 
Procesmæssigt: Generel opbakning til den foreslåede proces med at lave en mere ind-
dragende proces, hvor delegerede på Landsmødet efter debatten kunne stemme på fire 
ud af syv indsatsområder via ophængte plancher. Der var forslag om, at alle medlemmer 
og ikke kun delegerede fik mulighed for at komme med tilkendegivelser. Flere påpegede 
behovet for ikke kun at bruge Facebook til at indhente synspunkter, men også brug af 
mail til afdelinger eller medlemmer med mailadresser. Andre have dog den holdning, at 
man skulle bibeholde det repræsentative demokrati. Det blev aftalt, at HB’s forslag til ar-
bejdsprogram på forhånd skulle deles på den interne Facebook gruppe og i mail til afde-
lingerne. 
 
Indholdsmæssigt: Enighed om, at der max skulle være syv indsatsområder, der via af-
stemning reduceres til fire. Det blev besluttet, at det foreslåede indsatsområde om øget 
politisk indflydelse skulle udskiftes med et indsatsområde om fremkommelighed. Sekreta-
riatet udarbejder udkast til et indsatsområde om fremkommelighed.   
 
Det indkomne forslag fra John Gade og Thomas Otzen om cykelfradrag og gratis cykel-
medtagning indarbejdes kort et passende sted i et af de syv indsatsområder, eksempelvis 
i punktet om fremkommelighed. Det blev desuden aftalt, at HB i lighed med tidligere år 
behandler indkommende forslag og giver deres indstilling til Landsmødet. Det blev desu-
den aftalt, at det på Landsmødet ville være relevant at informere om internationale erfa-
ringer med cykelfradrag mv. Jens Peter Hansen påtog sig at udarbejde plancher eller 
lign.  
 
Direktøren understregede, at uanset udfaldet af arbejdsprogrammet, så ville der naturlig-
vis fra sekretariatets side blive arbejdet med en bredere vifte af områder og blive taget 
behørigt hensyn til sager, der måtte opstå i årets løb, f.eks. var det implicit at øget politisk 
indflydelse fortsat ville være grundlæggende for Cyklistforbundets arbejde uanset om det 
fremgik af arbejdsprogrammet.  
 
Landsmødeprogram: Efter det formelle program lørdag var der indlagt en time med ”ordet 
er frit”. Det blev drøftet, om det skulle være helt frit, eller om et antal afdelinger/medlem-
mer på forhånd skulle udpeges til at fortælle om særlige indsatser eller emner. Der var 
mest stemning for at invitere på forhånd, så der var mulighed for forberedelse. Eksempel-
vis kunne det være Frank Elm fra Hørsholm Fredensborg afdelingen, der på forhånd 
havde foreslået, at problematikken ifm. rundkørsler blev drøftet på landsmødet ligesom 
der ville kunne inviteres via Facebook gruppen og landsformandens infomail.   
 
Der var enighed om at skrue op for aftenunderholdningen lørdag aften. Claus Behrend-
sen ville undersøge muligheden for at engagere et par gymnasieelever til musikalsk un-
derholdning evt. med dansemulighed. Også forslag om at lave en cykelquiz, evt. via 



 

 

Side 3 af 8 

Kahoot. Det kunne foregå i grupper, så ikke alle behøvede forholde sig til det tekniske i 
det digitale quizformat. 
 
For at undgå at søndagens program blev alt for passivt og stillesiddende blev det beslut-
tet at lægge cykelturen midt på dagen op til frokost og i stedet starte indslaget med Burk-
hard Stork fra ADFC allerede kl. 9.00.  
 
Afslutningsvis spurgte landsformanden om, hvorvidt dem der var på valg, ville genopstille, 
idet landsformanden selv havde til hensigt at genopstille. Ligeledes ønskede Jens Peter 
Hansen, Leif Thomsen og Jens Kvorning at genopstille. Inger Larsen-Ørbæk ønskede til 
gengæld ikke at genopstille, da hun havde svært ved at prioritere både arbejdet i HB og 
det store arbejde lokalt i Viborg. Oversigten på hjemmesiden, hvor kandidater kan præ-
sentere sig selv, aktiveres snarest.  
 
Det blev desuden påpeget, at det var vigtigt, at der blev sikret en funktionel lydfil af lands-
mødet, hvilket blev taget ad notam.   
 
6. Årets Cykeldynamo 
Via den interne Facebook-gruppe var der indkommet et par forslag til kandidater, herun-
der et medlem af HB. Der var dog enighed om, at hovedbestyrelsen ikke kunne udpege 
nogen fra deres midte til Årets Cykeldynamo.  
 
Konkret blev det besluttet at tildele Årets Cykeldynamo til to aktive medlemmer: Marianne 
Kildebjerg, repræsentant fra Svendborg og Grethe Eskildsen, aktivt medlem fra Viborg, 
hvilket holdes fortroligt frem til tildeling på landsmødet. HB drøftede desuden levedygtig-
heden af selve konceptet, hvilket ville blive drøftet og besluttet på et senere tidspunkt.  
 
7. Fremtiden for Cyclistic.dk (bilag 4) 
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at nedlægge sitet, hvis Arbejdsmarke-
dets Feriefond som tilskudsgiver ville acceptere dette.  
 
8. Tilskud til Jens Kvornings deltagelse i Cykelambassadens studietur (bilag 5) 
Jens Kvorning havde i en forudgående mailkorrespondance haft konkrete spørgsmål, 
som Landsformanden besvarede, herunder hvad der var sket siden sidste studietur med 
CED, som Jens Kvorning havde fået betalt uden forudgående behandling i HB. Hertil sva-
rede landsformanden, at HB siden havde vedtaget ny forretningsorden samt uddybende 
beskrivelse af rammer og opgaver for Internationalt udvalg. Desuden eksisterede der 
også sidste gang en rejsepolitik, som også dengang burde have været overholdt.  
 
Jens Kvorning forklarede, at selvom studieturen gik til Sverige og Norge og dermed lå 
uden for det fokus, HB havde besluttet for Internationalt Udvalg, så ville det være relevant 
med hans deltagelse for at rekruttere deltagere til næste masterclass.  
 
Jens Kvorning meddelte imidlertid, at han få dage forinden havde meldt afbud til studietu-
ren, da det ikke gav mening først at have afklaring på HB’s holdning fire dage før, studie-
turen skulle starte. Flere mente derfor, at grundlaget for dagsordenspunktet ikke længere 
var gældende. Jens Kvorning mente dog, at der var principielle overvejelser, der var 
værd at drøfte.  
 
Mike Hedlund-White havde desuden overfor Landsformanden fremsat ønske om at få 
dækket 50 % af prisen på sin deltagelse i Aalborg Trafikdage. Da konferencen allerede 
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var afholdt, havde han dog i år valgt at betale konferencedeltagelsen selv, men forbeholdt 
sig ret til at vende tilbage næste år med ønske om medfinansiering. 

 
HB konkluderede, at der var behov for at tage en mere principiel snak om, hvor mange 
ressourcer der skal bruges på rejser mv., og hvem der kan forvente at deltage i hvad. 
Emnet drøftes således på næste møde. 
 
9. Kursus i medlemshvervning (bilag 6) 
Som opfølgning på HB’s vedtagne opgavebeskrivelse for Hverveudvalget om at udvikle 
ideer til intern efteruddannelse i hvervning havde udvalget fremsendt et oplæg. Jens 
Kvorning præsenterede Hverveudvalgets forslag, der var baseret på et tilbud fra et kon-
sulentfirma, som var kommet med tilbud om et kursusforløb. Forløbet inkluderede uddan-
nelse af både frivillige og professionelle facere/hververe.  
 
HB drøftede det principielle i at have betalte facere vs. frivillige, aktive medlemmer som 
hververe af nye medlemmer. Generelt var der et ønske om at afholde sig fra professio-
nelle hververe, men i stedet styrke indsatsen for at sikre, at så mange aktive medlemmer 
som muligt kunne få styrket viden om rekruttering. Desuden var der også et ønske om at 
lokale hverveaktiviteter skete ifm. relevante arrangementer (sundhedsdage, cykelture 
m.m.) og ikke ved at passe folk op på gågader og lign. En måde at sikre inddragelse af 
så mange medlemmer som muligt kunne være et workshopforløb på næste års lands-
møde eller på forårets afdelingsseminar. Sekretariatet ville arbejde videre med mulighe-
derne, herunder tage eventuel videre dialog med det involverede konsulentfirma og andre 
relevante.  

 
Punkter til drøftelse 
 
10. Drøftelse af initiativer forud for næste Folketingsvalg (bilag 7)  
Direktøren præsenterede sekretariatets foreløbige planer for arbejdet frem mod det kom-
mende folketingsvalg, herunder forslag til seks initiativer, som Cyklistforbundet ville frem-
hæve som ønsker til en kommende regering og et nyt Folketing.  
 
I forhold til de foreslåede initiativer var der opbakning til de seks punkter, dog med visse 
betænkeligheder ift. at arbejde for ændring af Færdselsloven ift. 1½ meter afstand fra bil til 
cykel. Der var dog opbakning til vigtigheden af at være synlig i aktuelle diskussioner, såsom 
sikkerhedsafstand. Det blev fremhævet, at initiativerne skulle ses konkret ift. Folketingsval-
get, og dermed skulle det være temaer med genklang og genkendelighed bredt i befolkning 
med basis for god debat. Forslag om også at tænke på højresvingsulykker – fx lastbiler 
inde i byerne.    
 
I forhold til opinionsundersøgelser foreslog Leif Thomsen, at man kunne spørge befolknin-
gen om de samme spørgsmål, som transportordførerne var blevet stillet, hvorved man ville 
kunne vurdere, om ordførerne var i synk med befolkningen.  
 
Sekretariatet tog HB’s input til efterretning ift. det videre arbejde.  
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11. Status på afdelingsprojektet (bilag 8) 
Rundspørgen blandt afdelinger og repræsentanter havde bl.a. afdækket, at en lille håndfuld 
afdelinger havde behov for en solid håndsrækning for at komme videre. 
 
Det blev desuden drøftet, hvilke aktiviteter og events, som bedst kunne tiltrække cykelin-
teresserede. Bike Pride og Cykelturistugen blev nævnt som eksempler. Generel enighed 
om at korte og kondenserede aktiviteter havde større appel end aktiviteter, der krævede 
længerevarende engagement. Generelt ville HB være opmærksom på nye alternative for-
mer for organisering, hvis afdelingskonceptet på et tidspunkt ikke længere kunne fungere.  
 
12. Foreløbig mødeplan for 2019 (bilag 9) 
Det blev påpeget, at marts måned også var sæson for lokale generalforsamlinger, og at 
afdelingsseminaret derfor muligvis burde lægges på et andet tidspunkt. Desuden burde 
Cykelkonferencen kronologisk placeres inden Folkemødet i mødekalenderen. 
 
Herudover blev der opfordret til, at alle overvejede muligheden for, at et af møderne kunne 
afholdes en hverdagsaften. Erfaringen med Skypemøder tilsagde, at Skype blev brugt ved 
kortere, supplerende møder fremfor møder af længerevarende karakter. Brug af telefon-
møder som alternativ til Skype blev ligeledes nævnt som en mulighed, der almindeligvis 
giver færre tekniske udfordringer. 
 
Endelig mødeplan for 2019 vedtages på det konstituerende møde i november.   
 
13. Drøftelse af svensk model med mulighed for at vælge vejbanen til cykling (bilag 
10) 

Jens Peter Hansen og Claus Bonnevie præsenterede deres syn på bevæggrunde for at 
give cyklisterne mulighed for at vælge kørebanen fremfor cykelstien i de situationer, hvor 
det giver mening; eksempelvis for motionscyklister eller andre hurtige cyklister, speed pe-
delecs og andre små motoriserede køretøjer mv. Den nye ordning i Sverige gælder på 
strækninger, hvor der er max grænse for biler på 50 km/t. 
 
HB fandt det væsentlig at følge udviklingen i Sverige og se deres erfaringer, inden der 
konkluderes noget om, hvorvidt en tilsvarende ordning kunne være relevant i Danmark. 
Samtidig blev det drøftet, at en sådan ordning, i hvert fald kommunikativt, ville udfordre 
Cyklistforbundets nuværende politik om at arbejde for flere cykelstier.  
 
Det blev konkluderet, at Jens Peter Hansen og Claus Bonnevie kunne præsentere den 
svenske ordning på Landsmødet under ”ordet er frit” som inspiration fra udlandet uden, at 
der dermed skulle lægges op til beslutning eller anbefaling.    
 
14. Politik siden sidst 
Siden sidste HB-møde havde bekendtgørelsen, der placerer speed pedelecs på cykelsti-
erne, fyldt meget. I sidste øjeblik før ikrafttrædelsen kom der nogle indrømmelser, som 
gjorde bekendtgørelsen lidt mere tålelig, blandt andet krav om knallertkørekort til unge 



 

 

Side 6 af 8 

under 18. Desuden havde der over sommeren været en del debat om motionscyklisters 
adfærd og udstyr.  
 
Det blev påpeget, at det var vigtigt, at vi deltager i debatterne og også gerne lidt mere of-
fensivt. Budskaber om at overholde Færdselsloven eller Udstyrsbekendtgørelsen var re-
levant i visse sammenhænge, men også interessant med en indsats for at styrke, at cykli-
ster opfattes som ligeværdige trafikanter, herunder at det er i orden at have ”samtalecyk-
ling” – dvs. køre to cyklister ved siden af hinanden.  
 
I forhold til kampagner blev det påpeget, at der havde været tekniske udfordringer med VI 
CYKLER TIL ARBEJDE, hvor det var vanskeligt at få de korrekte data frem. Sekretariatet 
ville se nærmere på omfanget af dette.    
 

Punkter til orientering 
 
15. Status på mobiliseringstiltag (bilag 11) 
Med HB’s aktivering af 450.000 kr. til mobilisering og medlemsaktiviteter havde sekretari-
atet været i stand til at igangsætte en række tiltag. Der var tale om indkøb af pavilloner, 
roll-ups mv. til synliggørelse, udvikling af brugen af databaseret kommunikation til brug 
for brugermålrettede nyhedsbreve mv. Endelig var der igangsat en række aktiviteter i 
samarbejde med afdelinger, herunder film- og debatarrangementer i Aarhus og Køben-
havn. Cyklistforbundet ville desuden være til stede tre dage på Ungdommens Folke-
møde, hvor indhold på såvel standen og en obligatorisk workshop var udarbejdet i samar-
bejde med Sygklister og en håndfuld unge frivillige, som var rekrutteret specifikt til denne 
begivenhed.   
 

I forhold til medlemsfordele blev det foreslået at undersøge mulighederne for, at med-
lemsrabatter kunne deles på tværs af medlemsorganisationer i European Cyclists’ Fede-
ration, således at Cyklistforbundets medlemmer kunne benytte sig af andre organisatio-
ners rabatter og omvendt. 
 
Det blev drøftet, om Folkemødet på Bornholm var blevet så stort, at det ikke var det rig-
tige sted for HB at være til stede i forhold til at give og få inspiration. Både Kulturmødet 
på Mors og besøg i Hamborg blev nævnt som alternativ destination for HB’s studietur.  

 
16. Orientering fra direktør (bilag 12a og 12b)  
Store dele af direktørens skriftlige orientering blev uddybet og drøftet under pkt. 14. Poli-
tik siden sidst. Der blev desuden spurgt ind til og fortalt om projektansøgninger, der var i 
støbeskeen.  
 
17. Orientering fra landsformand 
Landsformanden meddelte, at Natasha Carstens havde trukket sig permanent fra arbej-
det i HB. Da hun var valgt som suppleant, udløste det ikke nogen indsupplering.   
 
I forlængelse af sin tidligere udsendte orientering nævnte landsformanden, at der nu 
kunne bydes velkommen til to nye repræsentanter i henholdsvis Dragør (Søren Houen 
Schmidt) og Helsingør (Ivar Tønnesen). Herning havde indkaldt til ekstraordinær general-
forsamling 13. september 2018 mhp. at nedlægge afdelingen. I så fald ville Klara Sønder-
gaard være villig til at fortsætte som repræsentant.  
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Landsformanden fortalte, at Henning Liljendahl fra Rødovre afdelingen igen havde hen-
vendt sig med opfordring til, at HB forholdt sig aktivt til en række formelle forhold, som 
ifølge Henning Liljendahl var blevet brudt i forbindelse med afholdelse af den lokale gene-
ralforsamling i Rødovre. Landsformanden fastholdt, at den håndtering af formalia, der 
havde fundet sted i Rødovre, var en rimelig og pragmatisk tilgang i lyset af sagens ind-
hold. Der var ingen indsigelser mod dette.   
 
18. Sidste nyt fra European Cyclists’ Federation (ECF)  
Som kasserer i ECF berettede Jens Peter Hansen, at cykelindustrien hidtil havde doneret 
1 mio. Euro til ECF, men at der nu blev dannet en ny parallel organisation for producen-
ter, hvorefter tilskuddet forventedes at falde til omkring 0,8 mio. euro. Udviklingsdirektør i 
ECF Kevin Mayne ville flytte til den nye organisation og dermed forlade ECF. På den ene 
side en ærgerlig situation med færre indtægter og tab af værdsat medarbejder, men om-
vendt fornuftigt med én organisation, der repræsenterer industrien og en anden der re-
præsenterer cyklisterne. Overordnet ville der være sammenfaldende interesser for de to 
organisationer, hvilket alt andet lige samlet set ville kunne give større lobbyindsats for cy-
kelsagen.  
 
Der blev spurgt ind til, hvad ECF egentlig laver. Jens Peter Hansen forklarede, at ECF i 
stil med Cyklistforbundet har et sekretariat, der udfører lobbyvirksomhed på EU plan, la-
ver vidensindsamling, arrangerer Velo City konferencer mv. Arbejdet udføres i stor ud-
strækning som projekter finansieret af EU-midler, hvortil kommer medlemskontingenter 
fra f.eks. Cyklistforbundet.   
 
Jens Peter Hansen henledte desuden opmærksomheden på, at EU Kommissionen havde 
indført antidumping told på kinesiske el-cykler med henvisning til kinesisk statsstøtte til 
industrien. 
 
19. Opfølgning på indsendt orientering 
Jens Kvorning fortalte, at Hverveudvalget og Internationalt Udvalg ville sende rapporter til 
sekretariatet ifm. udsendelse til landsmødedeltagerne. Landsformanden gjorde opmærk-
somt på, at fristen på indsendelse af udvalgsrapporter til HB var inden udgangen af 1. 
kvartal. Det var derfor en forudsætning, at samme rapporter ville blive sendt til HB forin-
den.  
 
20. Eventuelt 
Inger Larsen Ørbæk understregede et behov for at tage stilling til, hvad der skal ske med 
Cykelturistugen, idet der ikke havde meldt sig kandidater til at stå for ansvaret i 2020. 
Landsformanden ville efterlyse interesserede afdelinger på i den interne Facebookgruppe 
og i den kommende informationsmail. 
 
Inger Larsen Ørbæk fortalte om udfordringerne med at få børnehaver med til event ifm. VI 
KAN CYKLE!, da det var vanskeligt for pædagogerne at finde den fornødne tid. Der var 
dog blevet gennemført et fint arrangement, men med færre deltagere end forventet.  
 
Jens Peter fortalte, at Randers-afdelingen havde indgivet høringssvar til kommunen om   
Sundhedspolitik som et godt eksempel på, at det ikke kun var de trafikale forhold, der 
skulle holdes øje med lokalt.  
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21. Opfølgningspunkter fra dette møde  
- Jens Peter Hansen udarbejder planche til Landsmødet med information om brug af 

cykelfradrag i andre lande. 
- Forslag til underholdning på landsmødet sendes til sekretariatet (Claus Behrendsen 

om musik, Mike Hedlund White om indslag med pensioneret politimand) 
- Nye muligheder for priser/hædringer til erstatning for Årets Cykeldynamo tages op til 

overvejelse 
- Rejsepolitikken tages op til drøftelse  
- Sekretariatet går videre med format for en ”hverve-workshop” ifm. seminar i foråret 
- Landsformanden efterspørger ansvarlige for Cykelturistuge 2020 på FB og i kom-

mende informationsmail 
- Afklaring af deltagelse på Folkemødet; skal studieturen gå til Bornholm?  
- Sekretariatet sikrer lydfil af landsmødet 
- Regnskabsinstruks opdateres og godkendes på mødet i november.  
- Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg til brug for hjemmesiden 
- Sekretariatet reviderer information på hjemmesiden ift. startpakken 
- Ny struktur på udformning af referater tages op på mødet i november.  
 
22. Evaluering af mødet 
Det blev nævnt at det det velforberedte materiale gjorde det lettere at komme igennem 
mange punkter. Det var ros til, at alle havde lykkedes at holde sig til korte bemærkninger, 
når dette blev efterspurgt.    
 
Da det var Inger Larsen Ørbæks sidste møde blev der sagt tak for meget lærerige bidrag 
til arbejdet i HB.  
 
Punkter efter nærmere aftale 
 
23. Samarbejdet i Hovedbestyrelsen (bilag 13) 
 
Blev drøftet først på mødet uden sekretariatets deltagelse. 
 
 


