
Kalender

Onsdagsture på ca. 20 km i roligt tempo, hver onsdag til og med den 17.
august, med start kl. 19 ved Applus, Sandemandsvej 2, Rønne.
Der holdes pause undervejs, husk at tage kaffe med.

Store Cykeldag søndag den 12. juni kl. 10
Tur ”ud i det blå” med start kl. 10 ved Applus, Sandemandsvej 2, Rønne.
Ca. 20 km i roligt tempo, undervejs bydes på en lille forfriskning.

Sydbornholm Rundt søndag den 19. juni kl. 10
Et traditionsrigt motionscykelløb for alle – og uden tidstagning.
Der skal køres efter færdselslovens bestemmelser.
Rute: Rønne-Pedersker-Østermarie (depot) Almindingen-Rønne.
Start kl. 10 ved Applus, Sandemandsvej 2, Rønne.
Tilmelding ved startstedet kl. 9.00 - 9.45.
Pris 50 kr., gratis for medlemmer.

Offentligt møde om kommunens cykelpolitik
mandag den 20. juni kl. 19 på Rønne Bibliotek.
Med udgangspunkt i anvendelse af cykelpuljens ca. 48 mio. kr. diskuteres,
hvad kommunen kan gøre for at forbedre de trafikale vilkår for cyklister.
Til mødet har vi inviteret Carsten Scheibye, formand for Teknik- og
Miljøudvalget.

Nordbornholm Rundt søndag den 24. juli kl. 10  arrangeres af Team
Hasle Motion. Mødested og tilmelding ved Hasle Røgeri, Søndre Bæk.
Tilmelding ved startstedet kl. 09.00 – 09.45, pris 50 kr.

Bornholm Rundt søndag den 21. august kl. 9.00
arrangeres fra 2016 af Viking Atletik, der viderefører arrangementet i
samme ånd som hidtil, dvs. uden tidstagning og med hyggelig
sammenkomst efter løbet.
Startsted og sammenkomst er fra i år Torneværksvej 20, Rønne.
Cyklistforbundets medlemmer på Bornholm kan få startgebyret refunderet.
Træningsturene mandage arrangeres af Viking som hidtil og med 4 hold.
Se mere på www.cykelbornholmrundt.dk
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Mens vi holder kaffepause på onsdagsturen den 1. juni nyder vi denne udsigt.
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Bestyrelsessuppleanter:
Aksel Sonne , Aarsballe by 28, 3700 Rønne,
23 63 65 70, aksel.sonne@gmail.com
(Der var kun et medlem, som stillede op som suppleant).
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Revisorsuppleant:
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Papirklip af Jens Jakob Sabber

Trafikudvalgets indsats har i det væsentligste drejet sig om forholdene ved
Rønnes Ringvej. Dels fik vi ændret den famøse placering af trafiklysstanderen ved
Haslevej og dels gennemgik vi sammen med vejmyndigheden hele vejens
placering af opkørsler fra kørebane til cykelsti samt skiltningen. Vore ønsker blev
imødekommet.

Trafikudvalget har traditionen tro været til møde med Vejmyndigheden og
Bornholms Politi. Den opgivne oplevelsessti mellem Melsted og Kunstmuseet
prægede naturligvis mødet, herunder et møde mellem trafikministeren og
Vejmyndigheden.

Bornholms Regionskommunes udviklingsplan for cykelveje 2010 – 2014 fik et
økonomisk startskud i form af bidrag fra statens ”Cykelpulje” med den klausul, at
kommunen selv skulle skaffe et anlægsbidrag på 60 %. Det har jeg hørt politikere
betegnet som en bjørnetjeneste for en lille fattig kommune som Bornholms
Regionskommune.

Den 3. februar 2016 oplyste pressen, at Trafikministeriet havde ændret tilskuddet
til 80 % af anlægssummen. Det bliver derefter interessant, hvordan cykelveje vil
blive prioriteret i kommunens kommende anlægsbudget – en rigtig opgave for
Bornholms Cyklist Forbund at påvirke.

Tak til alle frivillige for et godt samarbejde.
Helge Clausen
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Formandens beretning ved generalforsamlingen

Bornholms Cyklist Forbunds formål er at virke for bedre vilkår for cyklister på
Bornholm, og hvorledes har vi så gjort det siden sidste generalforsamling.

Forbundet har tradionelt forestået motionscykling såvel træning som afvikling
af motionscykelløb.

Træningen har været gennemført om mandagen med et deltagerantal på
mellem 50 og 100 under kyndig ledelse af Tim Lambrecht, Carsten Olsen,
Arne Mortensen og Poul Munch, hvilket de alle skal have stor tak for. Poul har
ligeledes traditionen tro cyklet med onsdagsholdet, og tak for det.

I 2015 blev Nordbornholm Rundt overdraget til Hasle Turist- og
Erhvervssammen-slutning, da vi ikke havde mulighed for at gennemføre det på
det udmeldte tidspunkt.

Sydbornholm Rundt blev afviklet på den sædvanlige gode måde.

Bornholm Rundt havde et deltagerantal, som ikke var helt på niveau med
2014, men et par hundrede færre og det blev gennemført med bistand fra
mange frivillige og ikke mindst i samarbejde med idrætsforeninger.

Vore motionscykelløb er blevet afviklet uden alvorlige uheld, hvilket har glædet
forbundet. Vi har lagt stor vægt på sikkerheden i samarbejde med Bornholms
Politi og MC Pensionisterne. Desværre måtte vi opleve, at enkelte deltagere
så stort på overholdelse af færdselsloven, som gav anledning til bøder og
betydelig risiko for deres egen sikkerhed, især når lyskryds passeres med høj
hastighed.

Som bekendt blev det på en ekstraordinær generalforsamling den 23.
september 2015 vedtaget at overdrage motionscykelløbet Bornholm Rundt til
Viking Atletik, således at det skal afholdes i samme ånd som hidtil.
Tilmeldingen til løbet i 2016 ligger på niveau med sidste år. Starten foregår fra
Torneværksvej direkte til Rønne Nordre Ringvej mod syd til Pedersker med
lukkede sideveje i håbet om en god fordeling af cyklisterne, som starter i
grupper på 100 opdelt med de hurtigste forrest. Serveringen i målområdet vil
blive forsøgt holdt i bornholmske produkter.

Som oplyst på den ekstraordinære generalforsamling agtede Bornholms
Cyklist Forbund at overdrage en rickshaw til Beboer Familierådet på
plejecenter Aabo. Rickshawen blev overdraget til formanden for rådet / John
Letholm i overværelse af beboerne og personalet. Den skabte stor glæde og
blev straks taget i brug.

En lysfælde på Haslevej

Vi kommer fra nord og holder på Haslevej for at kunne køre videre ad Nordre
Ringvej.

Grønt lys ad Haslevej

Gult lys i 4 sekunder.
Cyklisten forbereder sig på at køre over, idet det
forventes at blive grønt for udkørsel fra Nordre Ringvej.

Rødt lys i 3 sekunder.
(Fodgængerovergangen bliver kun grøn, hvis der er
trykket på knappen på fortovet.)

Rødt-gult i 1 sekund.
Cyklisten kan være på vej over.

Grønt igen (efter i alt 9 sekunder)
Cyklisten risikerer at blive påkørt af biler, der kører frem
for grønt.

Rødt lys kan aktiveres af biler med for høj hastighed, og skift til rødt har
hastighedsdæmpende virkning – og skiftet til rødt gør også opmærksom på, at
der er et lyskryds.

Men den cyklist, der skal over, forventer, at der er rødt lys i mindst så lang tid,
som det tager at krydse vejen.
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Referat af Bornholms Cyklist Forbunds Generalforsam ling 23.02.2016

Formand Helge Clausen bød de fremmødte velkommen.

1. Valg af dirigent:  Tim Lambrecht

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt efter vedtægterne (Vedtægter, BCF 18.2.2015)

2. Valg af referent:  Marianne Lambrecht.

3. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning. Her berørte formanden bl.a. de aktiviteter og

arrangementer, der havde været i 2015. Overdragelsen af ”Bornholm Rundt” til

Viking Atletik var en af de vigtige sager for bestyrelsen i 2015. (se hele

formandens beretning som bilag).

Der blev stillet flere uddybende spørgsmål til formandens beretning. Et

medlem spurgte til den fremtidige afvikling af Bornholm Rundt efter, at

formanden havde orienteret om, hvordan Viking Atletik havde tænkt sig at

gøre dette. Formanden orienterede bl.a. om, at Viking Atletik vil afvikle starten

ved, at man vil inddele deltagere i grupper efter gennemsnitshastighed.

Der blev spurgt ind til indkøb at rickshaw til plejecenter Åbo samt til

vedligeholdelse af denne. Formanden oplyste, at det er aftalt, at rickshaw

anvendes jævnligt. Så frem dette ikke er tilfældet, vil rickshaw tilbydes andre

plejecentre. Beboer og – familie Rådet på Plejecenter Åbo følger aktivt brugen

af rickshaw. Vedligeholdelsen er plejecentrets opgave.

Der blev spurgt ind til den fremtidige cykeltræning (mandage og onsdage fra

maj og indtil Bornholm Rundt afvikles i august). Træningen er fortsat

omkostningsfri for alle. Det er gratis for medlemmer at BCF at deltage i

Bornholm Rundt (indbetalt beløb refunderes af Viking). Onsdagsturene vil

ligge i BCF´s regi og tages op af den nye bestyrelse.

Der var en opfordring fra et medlem om at BCF er aktive ift. det netop

udmeldte statslige tilskud til ”Cykelpulje”.

Formanden takkede for samarbejde med frivillige, medlemmer samt

bestyrelsen. Dette var formandens sidste beretning, da Helge Clausen har

valgt ikke at genopstille.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasserer Bente Kofod gav en grundig gennemgang af regnskabet og svarede

på de stillede spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet var fundet i

orden af revisor Svend Åge Kristoffersen.

(Regnskabet blev bragt i BornholmerCyklisten 2016 nr. 1)

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

a) Formand (vælges i lige år). Erik Nielsen

(kasserer vælges ulige år)

b) et medlem (vælges i lige år) Marianne Lambrecht

to medlemmer (vælges i ulige år)

c) to suppleanter (vælges hvert år). Aksel Sonne

(Der var kun et medlem, som stillede op som suppleant).

7. Valg af revisorer

a) en revisor Svend Åge Kristoffersen

b) en revisor suppleant. Ole Jønsson

8. Valg af delegerede til landsmødet

To delegerede (vælges hvert år) Erik Nielsen og Aksel Sonne

9. Eventuelt

Aksel Sonne orienterede om sit samarbejde med Ældresagen og DGI vedr.

”cykling i alle aldre”. Et medlem opfordrede til at BCF arbejde for at de grove

skærver fjernes fra cykelstierne. Det fremmer ikke cykling med denne

belægning på cykelstierne. På vegne af bestyrelsen takkede

bestyrelsesmedlem Tim Lambrecht den afgående formand for indsatsen i og

for BCF samt for godt samarbejde igennem de 6 år, som Helge Clausen har

bestridt posten som formand.

Generalforsamlingen afsluttedes med et lettere traktement.


