
Generalforsamling i Cyklistforbundets Sønderborg afdeling


TIRSDAG DEN 17. MAJ 2022 KL 18.30, SØNDERBORG BIBLIOTEK

Deltagere: Claus Gerner, Poul Erik Nielsen, John Hønborg, Jørn Nielsen, Anne Mette Langgaard 
alle i nuværende bestyrelse. Margrete Jordt revisor, Svend Erik  og Per Ulrik Pedersen 


1) Valg af dirigent

	 Svend Erik vælges til dirigent


2) Beretning fra bestyrelsen

	 Pga Coronasituationen og deraf følgende forsamlings restriktioner ,er der afholdt et møde i 
	 2021


3) Regnskab      

	 2020 springes over. I 2021 ingen udgifter.	 Regnskabet tages til efterretning	 

	 Der søges om tilskud fra Cyklist i jan måned for året.


4 ) Indkomne forslag   

	 Forslag om vedtægtsændring, der gør det muligt at afholde  online generalforsamling. 	
	 Vedtages


5) Valg af bestyrelse


	 Claus har valgt at udtræde af bestyrelsen. De andre 4 genopstiller og vælges således, at  
	 	 Poul Erik og Anne Mette er på valg i 2023 og Jørn og John i 2024, da der pga 	
	 aflyste 	generalforsamlinger i 2020 og 2021 er kommet uorden i valgperioden

6)	 Suppleant vakant


7) Valg af formand

	 John vælges til formand, så der må vælges en ny kasser, hvilket afgøres på 	 	
	 førstkommende bestyrelsesmøde

8) Valg af revisor og suppleant	 

	 Margrete er revisorsuppleant.. Per Ulrik Pedersen vælges til revisor  per.u.pedersen@dyb-
net.dk	 

9) Valg af delegerede til Landsmøde

	 Tages op på bestyrelsesmøde


10)  Anvendelse af GPS til turplanlægning

	 Jørn gennemgår flere muligheder.

	 RidewithGPS.com
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	 strava.com anbefales til ruteplan

	 OSM.com beskriver de officielle landsdækkende cykelruter og på 

	 cykel-forum.dk er de	 senest beskrevne cykelruter for Sønderborg kommune


11)  Debat om formålet med lokalforeningen

	 Der diskuteres og konkluderes at paragraf 2 i vedtægterne stadig gælder. At vi som det 	
	 ene ben taler hverdagscyklismens sag i bl a Cykelforum og overfor politikerne og som det 
	 andet giver kommunen og Visit Sønderborg ideer til aktiviteter som f eks guidede 	
	 cykelture.Samt at lokalafdeling er synlig ved diverse arrangementer som TdF, Kulturnat mv.


12) Om Cykelforum

	 Cykelforum er et forum nedsat af Sønderborg kommune med repræsentanter fra de fleste 
	 cykelgrupper og cykelhandlere i kommunen.

	 Formålet for forummet er at rette opmærksomheden på vilkår for cyklismen.

	 Til dette nedsættes forskellige arbejdsgrupper. Turbeskrivelse af 12 cykelruter har netop 
	 afsluttet og udgivet deres arbejde og en gruppe arbejder med et oplæg til 	 	
	 trafikforbedringer til politikerne og administrationen.

	 Undervisningsmateriale til el-cyklisten, evaluering af cykelstativer, cyklisme i landdistrikter 
	 er andre områder der arbejdes med. Læs mere på cykel-forum.dk

	 vejdirektoratet.dk har en hjemmeside med cyklisme oprettet i anledning af Cyklismens år 
	 2022


13) og 14) skønnes indeholdt i de forrige punkter


Generalforsamlingen slutter 20.30 med tak til dirigent og til Claus, der slutter som formand.


Referent 

Anne Mette

18. maj 2022
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