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Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde  
30. oktober 2021 i Odense Mødecenter 
 

Valg af dirigenter 
Navn Afdeling 
Jens Henriksen Odense 
Torben Brandi Aarhus 

 

Valg af referent 
Navn Afdeling 
Trine Stjernø Sekretariatet 

 

Valg af stemmetællere 
Navn Afdeling 
Jens Peter Jakobsen Rødovre 
Jette Gotsche Frederiksberg 
Marianne Kildebjerg Svendborg 
Sigrid Hasling Nyborg 

 

Hovedbestyrelsens beretning 
Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt.  

 
Regnskab 
Det fremlagte regnskab for 2020 blev godkendt og budget for 2022 blev taget til 
efterretning. 
 

Arbejdsprogram 
Følgende stemmetal blev afgivet på de fremlagte otte indsatsområder: 
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1. Øget fremkommelighed (stemmetal 43,5) 
2. Organisatorisk udvikling (stemmetal 33) 
3. Styrket kommunal og regional dialog (stemmetal 29) 
4. Børn og unges mobilitet (stemmetal 25) 
5. Cykling og den grønne omstilling (stemmetal 23) 
6. Sikkerhed og tryghed (stemmetal 22,5) 
7. Cykling som sund transportform (stemmetal 16) 
8. Cykeltyverier og digitalt stelnummer (stemmetal 12) 

Derved blev Øget fremkommelighed, Organisatorisk udvikling samt Styrket kom-
munal og regional dialog valgt som de tre indsatsområder, der skal udgøre Cyk-
listforbundets arbejdsprogram for 2022. 
 

Indkomne forslag 
1. Forslag fra Jens Kvorning om digitalisering af landsmøder blev vedtaget i 

form af følgende ændringsforslag: 

HB pålægges at udarbejde et forslag til digitale møde- og afstemningsmuligheder 
til næste års landsmøde. Det skal indeholde, økonomi, jura, tekniske løsninger 
herunder erfaringer fra andre organisationer. 

HB nedsætter et ad-hoc udvalg, der forbereder dette forslag. Ad-hoc udvalget 
fremlægger det igangværende arbejde på et evt. forårsmøde.  

Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod 

2. Forslag fra hovedbestyrelsen: til ændring af vedtægternes §5, så den lyder: 

§ 5. Ordinært landsmøde afholdes hvert år i oktober-november måned. De dele-
gerede indkaldes digitalt med mindst 1 måneds varsel. Landsmødet annonceres 
derudover i medlemsbladet "Cyklister" med mindst 1 måneds varsel med angi-
velse af dagsorden. 

Stk. 2. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, beretning, regnskab, forslag til 
budget, forslag til arbejdsprogram og eventuelle indkomne forslag, herunder for-
slag til vedtægtsændringer. 

Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan vælge at afholde et digitalt landsmøde, såfremt det 
ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at afholde fysisk landsmøde. Dersom lands-
mødet afvikles digitalt, har de tilkoblede, delegerede medlemmer af Cyklistfor-
bundet stemmeret på lige fod med de eventuelt fysisk fremmødte delegerede til 
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landsmødet. Formalia vedr. indkaldelse, tidsfrister, bilag mv. skal efterleves og 
opfyldes uanset formen på landsmødet. 
 
Forslaget blev vedtaget med 66 stemmer for, 3 imod og en blank stemme 

3. Forslaget fra Aarhus-afdelingen om, at politiet ikke skal vetoe kommunale 
hastighedsbegrænsninger blev vedtaget, idet det også skulle gælde forhol-
dene på landet. 

Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod 

4. Forslaget fra Aarhus-afdelingen om, at ’cyklist’ bør defineres i Færdselslo-
ven 

Forslaget blev vedtaget med en enkelt stemme imod 

5. Forslaget fra John Gade, Brøndby-Hvidovre og Knud Anker Iversen, Vesteg-
nen om medtagning af cykler med tog, metro og letbane ved brug af sær-
lige cykelstativer blev vedtaget i form af hovedbestyrelsens ændringsfor-
slag:  

Der nedsættes en ad hoc gruppe af et års varighed i regi af Cyklistforbun-
dets Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalg med deltagelse af 
forslagsstillere og andre interesserede, som arbejder videre på forskellige 
medtagningsmuligheder i tog, metro, letbaner og busser. 

Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod 

6. Forslaget fra John Gade, Brøndby-Hvidovre og Knud Anker Iversen, Vesteg-
nen om, at arbejde for entreprenørkonkurrence for flere cykelstier ude af 
niveau blev vedtaget i form af hovedbestyrelsens ændringsforslag, som 
forslagsstiller var indforstået med: 

Muligheder for standardisering og billiggørelse af 'ude af niveau' krydsnin-
ger i vej- og lyskryds undersøges nærmere i en ad hoc arbejdsgruppe i regi 
af Cyklistforbundets Fremkommeligheds- og medtagningsudvalg med del-
tagelse af forslagsstillere og andre interesserede.  

Forslaget blev vedtaget med to stemmer imod 

7. Forslaget fra Hverveudvalget om at indføre hvervegaver 
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Forslaget blev ikke vedtaget (fem stemmer for)  

8. Forslaget fra Københavnsafdelingens bestyrelse om at gennemføre et se-
minar om Plan B 

Forslaget blev trukket af forslagsstiller 

9. Forslaget fra Jens Kvorning om at indføre streaming af hovedbestyrelsesmøder 

Forslaget blev ikke vedtaget (tre stemmer for)  
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Valg til Hovedbestyrelse (HB) 
Kandidat Antal  

stemmer 
Valgt til HB Suppleant- 

nummer  

Pablo Celis 61 2 år 
 

Søren Pedersen 43 2 år 
 

Troels Andersen 39 2 år 
 

Mike Hedlund-White 38 2 år 
 

Janus Boye 27 1. suppleant 

Line Ringsholt Jensen 24 2. suppleant 

Tina Espander 20 Ikke valgt 
Jacob Frank Hansen 8 Ikke valgt 
Ole Krabbe Olesen 1 Ikke valgt 
Uffe Kjærø 1 Ikke valgt 

 
Patrick Blåbjerg Thomsen var syg på dagen og kunne derfor ikke modtage stem-
mer, da vedtægterne kræver fremmøde. 

 
Valg af revisorer 
Valgt som revisorer (for en ét-årig periode) blev uden modkandidater: 

Navn Afdeling 
Ebbe Nielsen Favrskov 
Hans Erik Rasmussen København 

 
Valgt til revisorsuppleanter (for en ét-årig periode) blev uden modkandidater: 

Navn Afdeling 
Flemming Nielsen (1. suppleant) Rødovre 
Lis Jørgensen (2. suppleant) Hillerød 
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Undertegnede bekræfter, at referatet blev godkendt af Cyklistforbundets landsmøde,  
Odense 30. oktober 2021 
 
 
 
____________________________________ 
Torben Brandi 
Dirigent 
 
 
 
____________________________________ 
Jens Henriksen 
Dirigent 
 
 
____________________________________ 
Trine Stjernø 
Referent  


