
                      Beretning 2018 – 2019. 

  Fra Bestyrelsen i Cyklistforbundet Herning afd. 

 

Bestyrelse:  D. 10 August afholdte vi ekstraordinært Generalforsamling. 

                     Da vi var for få ( 3 per.) i bestyrelsen.  Om vi skulle lukke afd. Ned. 

                     Men vi kørte videre – efterfølgende har vi fået 2 nye personer til 

                     Bestyrelsen   Erik Martinussen  og Kurt Poulsen.  Velkommen. Vi  

                     glæder os til at komme rigtig i gang med arbejdet. 

                       

Medlemstal.  Opdateret 10 Jan. 2019.   86 medlemmer.  5 nye er kommet. 

                     Det er svært at nå vore medlemmer. Der mangler ofte mobil- 

                     nummer og mailadresse. Hanne er underrettet. 

                      En lille nedgang – også i mange andre afd. 

                      Vores medlemmer er i Herning og Ikast- Brande kommune. 

                      Erik arbejder på at få Facebook i gang. 

 

Cykelture.  Vi har kørt nogle gode ture bl.a. 

                         5 års fødselsdag for Cykling uden Alder events i  mange byer. 

                         Sæsonstart med cykeltur og grill. Cykeltur til Den hvide By. 

                         Historisk cykeltur. Kulturfest med cykel.  

                         Store Cykeldag ,  Naturens dag,   

                         Tur til Skærbæk Højskole,  Advent-Jule tur i dec. Mdr. 

                         Tur med skolebørn i sommerferien,    

                         Allan Kristensen, Herning City forening, fik 2 guidede cykelture 

                         sidste søndag i august i forbindelse med Herning-løbet.  

                         Og start på vinterture 2019 kører ture hver 14 dag. 



                         Det er svært at få medcyklister med ud –  deltagelse har været 

                         Lidt blandet.    Der er altid plads til flere. 

 

Landsmøde 2018.    Blev afholdt i Vejle Okt. Mdr.   

                                          Klara og Benny deltog fra Herning afd. Som Delegeret. 

                                         Vi fik en ny kontaktperson i HB John Schmidt,   

                                         afdeling Århus. Velkommen. 

 

VCTA 2018.   Vi cykle til arbejder.   

                         Hanne Thomsen og Bartholdy fra kommunen og 

                       Klara, Ruth og Benny delte rundstykker ud i Herning by. 

                       I år ”cykler ” vi selv igen. 

                                                                                                                  

                                                     

Cykelland nu 2019.     Den kører nu  -  frem til Folketingets valg. 

                                      Vi indsendt kommentar til farlig – dårlig steder, 

                                      Hvor det er utrygt at cykle. 

                                      Der er kommet en kort , hvor man kan se nogle steder. 

 

Formandsmøde i Odense. 

                                   Erik og Benny deltager. 

 

Tak til alle, der bakker op om vores arbejde, samarbejdsforeninger og 
forretninger, bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer.   

 

                               __________§§§§§§_________ 

                         



 

 

                                             

                          

                          

                           

 

 

 

 


