
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 

21. november 2020 

 

Side 1 af 6 

 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 21. november 2020 kl. 12.00 - 17.00 
 
Deltagere 
Hovedbestyrelsen: Jens Peter Hansen, Claus Bonnevie, Astrid Maria B. Rasmussen, Fa-
tima Hachem Ladefoged, Henrik Lundorff, Julie Schack, Mike Hedlund-White, Søren Pe-
dersen, Trine Kvist Willumsen og Mads Wulff 
 
Sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent), Jane Kofod (under punkt 2) 
 
Grundet corona-situationen foregik mødet online via Teams. 

 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Præsentationsrunde 
Da det var første møde efter valget af ny hovedbestyrelse, indledtes mødet med præsen-
tation af hovedbestyrelse. Afdelinger og hovedopgaver i sekretariatet blev ligeledes gen-
nemgået. Direktøren forklarede i den sammenhæng, at kontakt fra hovedbestyrelsesmed-
lemmer til sekretariatet skal gå gennem ledelsen for at sikre korrekt placering og ressour-
ceforbrug på en given opgave.   

 
 
3. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 
Der gøres status på opfølgningspunkter fra september 
Status blev gennemgået, idet flere punkter var håndteret eller indeholdt i dagens møde. 
Resterende punkter blev videreført som opfølgningspunkter fra dette mødet (pkt. 18).  

 
4. Justering af Forretningsordenen (bilag 2) 
Justeringen af Forretningsordenen ift. faste dagsordenspunkter på hovedbestyrelsesmø-
der blev godkendt uden bemærkninger. 
 
5. Konstituering (bilag 3) 
Der skulle vælges ny kasserer. To kandidater meldte sig til posten: Mike White og Henrik 
Lundorff. Bestyrelsen stemte via sms, og Henrik Lundorff blev valgt som kasserer for en 
toårig periode. Claus Bonnevies mandat som næstformand fortsætter til 2021, jf. den 2-
årige valgperiode. 

 

Hovedbestyrelsen besluttede desuden ny fordeling af afdelinger og repræsentanters kon-
taktpersoner, jf. nedenstående oversigt: 
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Afdeling/repræsentant Kontaktperson i HB 
Favrskov, Haderslev, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, 

Skanderborg, Viborg, Aarhus, Aabenraa, Sønderborg, Varde 

Jens Peter Hansen 

 

Allerød, Egedal, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Fre-

derikssund 

Claus Bonnevie 

Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svend-

borg 

Astrid Rasmussen 

 

Frederiksberg, Rødovre, Herlev, Esbjerg Fatima Hachem Ladefoged 

 

Fredericia, Kolding, Vejle, Dragør Henrik Lundorff 

 

Gentofte, Gladsaxe, Køge, Lyngby-Taarbæk &  

Rudersdal, Tårnby 

Julie Schack 

Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Skive, Thisted, Aalborg  

 

Mike Hedlund-White 

Faxe, Greve, Guldborgsund, Næstved, Ringsted,  

Slagelse, Sorø 

Søren Pedersen  

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Roskilde, Vestegnen, Sygklister Trine Kvist Willumsen 

 

Bornholm, København, Ballerup-Måløv-Skovlunde, Brøndby-

Hvidovre 

Mads Wulff 

 
 
6. Repræsentation i såvel eksterne råd som interne udvalg og grupper (bilag 4) 
Gennemgang af udvalgenes arbejde viste, at det i høj grad havde været præget af co-
rona-begrænsninger. Formen på udvalgsarbejdet blev drøftet, særligt behovet for at ud-
valgets arbejdsform i højere grad kunne udmønte sig i mere konkrete aktiviteter. Alle tov-
holdere ville gerne fortsætte.                                

 
I forhold til de eksterne repræsentationer vurderedes det ikke relevant at forsøge at gen-
besætte repræsentationen i Ankenævn for feriehusudlejning, hvor Claus S. Hansen efter 
eget ønske udtræder. Claus Bonnevie var efter indstilling fra sin afdeling blevet udnævnt 
til Passagerpulsens Passagerråd i Region Hovedstaden for en 2 årig periode. Der blev 
ikke foretaget yderligere ændringer. 
 

7. Godkendelse af mødeplan for 2021 (bilag 5) 

Det blev aftalt, at der ud over de foreslåede møder blev indlagt to korte, digitale møder 
onsdag d. 9. juni 2021 og tirsdag d. 12. oktober 2021 med en maximal tidsramme fra 
19.00-21.00. De ekstra møder vil være uden mødemateriale, dog evt. med kort beslut-
ningsreferat. 
  
Der var desuden et udtalt ønske om at kunne mødes fysisk. Grundet uforudsigeligheden i 
corona-situationen blev det aftalt at afvente udviklingen.  

 
Punkter til drøftelse 
 

8. Evaluering af og opfølgning på landsmødet (bilag 6) 

Hovedbestyrelsen noterede sig, at evalueringen viste stor tilfredshed blandt deltagerne. 

Særligt blev den generelle oplevelse af en mere konstruktiv tone bemærket som positiv. 
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9. Opfølgning på hovedbestyrelsens drøftelser om vedtægtsændringer (bilag 7) 

Landsformanden pegede på, at det mest presserende behov var at skabe det vedtægts-

mæssige grundlag for afholdelse af digitale landsmøder. I forlængelse heraf blev foreslået 

afholdelse af ekstraordinær generalforsamling for at få en sådan ændring på plads inden 

næste ordinære landsmøde i oktober 2021. For at skabe størst mulig opbakning til ved-

tægtsændringen inddrages afdelinger m.fl. i en drøftelse af behov og proces. Jf. vedtæg-

terne vil en ekstraordinær generalforsamling være gyldig uanset antallet af fremmødte 

stemmeberettigede. Claus Bonnevie tog ansvaret for at sætte processen i gang.  

 

Øvrige overvejelser om vedtægtsændringer blev udskudt indtil videre. 

 

10. Forårsseminar 

Det blev aftalt, at forårsseminaret skulle tage udgangspunkt i et samarbejde med Sygklister 

ud fra et ønske om at afprøve en anden form på forårsseminaret. Trine Kvist Willumsen og 

Astrid Rasmussen meldte sig til at være tovholdere på arrangementet ift. Sygklister.  

 

Sekretariatet mindede om, at hovedbestyrelsen af landsmødet blev pålagt at præsentere 

en plan på forårsseminaret for, hvordan Cyklistforbundets politiske arbejde kan fungere i 

en situation, hvor forbundets økonomi måtte blive yderligere forringet. 

 

Punkter til orientering 
 
11. Status på arbejdsprogram og igangværende frivilligopgaver (bilag 8) 
Christina Gylling fra Vestegnen havde henvendt sig til landsformanden med et ønske om 
at igangsætte et arbejde omkring børnecykling. Landsformanden havde opfordret hende 
til at samle en gruppe, der ville arbejde specifikt med emnet.  
 
I forlængelse af Henrik Lundorffs oplæg på landsmødet om forslag til en cykelvenlig æn-
dring af Færdselsloven foreslog han at lave en yderligere orientering af hovedbestyrelsen 
om arbejdet til næste møde. 
 

Astrid Rasmussen havde gjort sig overvejelser om at lave en samlet beskrivelse af, hvor-

dan HB bedst kunne understøtte Cyklistforbundets kommunikation, herunder at skabe 

enighed om hvilke #, der bruges, afklare hvilke HB-medlemmer der er stærke på hvilke 

medier og afklare, hvornår det er Cyklistforbundet, der er afsender, og hvornår det er fx 

Sygklister eller andre. Der ville blive arbejdet videre med konkretisering af dette.  

 

12. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 9) 
Sekretariatet orienterede om, at der nu var et link klar til gavemedlemskab, som i første 
omgang lancereres som julegavemulighed.   
 
Herudover blev intromedlemskabet præsenteret for de ny medlemmer. Sekretariatet ville 
rundsende link til intromedlemskab til hovedbestyrelsen.  
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13. Status på økonomien (bilag 10a, 10b og 10c) 
Sekretariatet orienterede om, at der var udsigt til et fornuftigt resultat i indeværende år 
bl.a. som resultat af brug af hensættelser.  
 
Niveauet for egenkapitalen blev drøftet. Sekretariatet lagde op til, at egenkapitalen i Cyk-
listforbundet burde udgøre en 10-12% af omsætningen, men at den løbende økonomisty-
ring alt andet lige ville have en positiv eller neutral bundlinje i fokus snarere end at sigte 
efter en bestemt størrelse egenkapital. Det blev taget til efterretning af hovedbestyrelsen, 
idet der var enighed om, at en solid egenkapital var nødvendig for Cyklistforbundet med 
de udsving, der nødvendigvis vil være i en organisation baseret på projektstøtte.  
 
I forhold til budgettet for næste år blev der spurgt ind til, hvor hurtigt der kunne bremses 
op for gennemførelsen af Alle Børn Cykler, hvis finansieringen ikke kom på plads. Sekre-
tariatet forklarede, at der endnu ikke var igangsat produktion af eksterne leverancer, og at 
de ikke ville blive iværksat uden finansiering. Det blev understreget, at sekretariatet 
havde god dialog med potentielle sponsorer, og at der forventedes afklaring af dette in-
den årsskiftet.   
 
14. Orientering fra direktør (bilag 11a og 11b) 
Direktøren fremhævede særligt arbejdet i Færdselssikkerhedskommissionen, hvor det 
nye formandskab med formand MF Andreas Steenberg (R) og næstformand MF Kristian 
Pihl Lorentzen (V) viste gode takter. Desuden nævnte direktøren, at der var bevægelse i 
dialogen omkring bedre skatteregler ifm. medarbejdercykler, kompensation/kørselsgodt-
gørelse for transport med cykel mv.  
 
15. Orientering fra landsformand 
Landsformanden orienterede om, at han siden sin tiltrædelse havde bidraget med en vi-
deo til den (digitale) Nationale Cykelkonference. Herudover havde han haft et indlæg i 
”Klimamonitor” omhandlende, hvordan man ved at tredoble cyklismen kan skaffe samme 
CO2-reduktioner, som en million elbiler vil kunne levere.   
 
Landsformanden informerede desuden om konstruktiv dialog med Aarhus-afdelingen om, 
hvordan afdelingen kan løfte det frivillige arbejde i egen og andre midtjyske afdelinger.  
 
I forlængelse af at KL samler deres klimaindsats i et nyt kontor, havde landsformanden 
taget initiativ til sammen med direktøren at sætte et møde op med KL for at gøre op-
mærksom på cyklens rolle i klimasammenhænge.   
 
16. Overvejelser og tanker  
Der var på forhånd rundsendt to temaer til overvejelse under dette punkt: Brug af nøgletal 
og styrket kommunikation.  
 
Nøgletal  
Landsformanden havde på forhånd rundsendt nogle tanker om mulige nøgletal, som 
kunne bruges til at følge udviklingen på cykelområdet og i Cyklistforbundet. Af mulige 
nøgletal blev nævnt medlemstal, medieomtaler, samlet antal cyklister, antal trafikale hæn-
delser, modal split og investeringsniveau. Landsformanden understregede, at hensigten 
ikke var, at nøgletallene skulle bruges som styringsinstrument, men som en måde at 
følge med i udviklingen.  
 
Sekretariatet blev bedt om til næste møde at undersøge muligheder for, hvordan hoved-
bestyrelsen løbende kunne følge med i udviklingen i medlemstal og medieomtaler. Henrik 
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Lundorff blev bedt om at undersøge om trafikhændelser mv. kunne oplyses hyppigere 
end én gang årligt. Landsformanden påtog sig at undersøge om tallene fra cykeltællere 
kunne oplyses. 
 
Kommunikation 
Henrik Lundorff havde rundsendt overvejelser om, hvordan hovedbestyrelsen kunne 
medvirke til at styrke Cyklistforbundets position i den offentlige debat yderligere. Der var 
bl.a. en drøftelse af balancen mellem at repræsentere hovedbestyrelsen og dermed det 
samlede forbund og samtidig have egne individuelle præferencer og holdninger. Særligt 
var der i debatten fokus på, hvorvidt Cyklistforbundet burde optræde med cykelhjelm og 
refleksvest, da det var med til at pålægge cyklisterne ansvaret for sikkerheden og dermed 
fjerne fokus fra behov for mere sikker infrastruktur mv.  

 

Sekretariatet foreslog snarligt at tage en grundigere snak om, hvordan hovedbestyrelsen 
bakker op om Cyklistforbundet på sociale medier og i pressen, så vidt muligt på et tids-
punkt, hvor det er muligt at mødes fysisk og med deltagelse af kommunikations- og enga-
gementschefen.  
 
17. Eventuelt 
Der blev spurgt ind til, hvorfor oversigter over medlemsudvikling på afdelingsniveau ikke 
var blevet udleveret. Sekretariatet forklarede, at det var oplevelsen, at der var begrænset 
efterspørgsel efter det blandt hovedbestyrelsens medlemmer, hvorfor det var nedpriorite-
ret. Men at de kunne fremstilles, hvis det var hovedbestyrelsens ønske.  
 
18. Opfølgningspunkter fra dette møde  

 Temadrøftelse om cykelparkering, børns cykling og mobilisering af unge 

 Sponsorpolitikken fra 2005 tages op til vurdering på et senere møde 

 Drøftelse af krisehåndtering herunder personsager tages op på et senere tidspunkt, 

så der er beredskab klar, hvis der indtræffer en krise 

 Der udvikles et afdelingsarrangement/forårsseminar med støtte og inspiration fra 

Sygklister. Trine Willumsen og Astrid Rasmussen har teten på dette sammen med di-

rektøren 

 Mulighed for digitalt landsmøde søges besluttet via ekstraordinær generalforsamling. 

Claus Bonnevie tog ansvar for at sætte proces i gang med inddragelse af afdelinger 

mv.  

 Henrik Lundorff ville lave et oplæg om arbejdet med Færdselsloven til hovedbestyrel-

sesmødet i januar 2021 

 Link til intromedlemskab og gavemedlemsskab sendes til hovedbestyrelsen 

 Link til Cyklistforbundets pressemeddelelser udsendt via Ritzaus sendes til hovedbe-

styrelsen 

 Link til CED’s ’Idekatalog for Cykeltrafik’ sendes til hovedbestyrelsen.  

 Sekretariatet undersøger til mødet i januar 2021 muligheder for løbende at få tal på 
medieomtaler og medlemmer  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kommunalpolitiker-i-randers-valgt-som-cyklistforbundets-nye-landsformand?publisherId=12123893&releaseId=13603542
https://idekatalogforcykeltrafik.dk/cykelambassaden/


 

 

Side 6 af 6 

 Henrik Lundorff undersøger til mødet i januar 2021 mulighederne for om trafikale 
hændelser kunne oplyses hyppigere end en gang årligt 

 Landsformanden undersøger om tallene fra cykeltællere kunne oplyses 

 Sekretariatet får taget nye billeder af landsformanden 

 Grundig drøftelse af hvordan HB understøtter Cyklistforbundets position i den offent-
lige debat. Astrid Rasmussen kommer med oplæg til dette. 

 
19. Evaluering af mødet 
Generel ærgrelse over ikke at kunne mødes fysisk, men glæde over debatniveau og op-
levelsen af, at HB selv initierede debatemner. Der var blandt nye HB-deltagere lidt usik-
kerhed omkring mails, der blev sendt i forlængelse af det udsendte materiale. 
 
20. Bestyrelsens egen tid  
Sekretariatet deltog ikke under dette punkt, og punktet refereres ikke.  
 


