
 

 

INVITATION-INDKALDELSE GENERALFORSAMLING 
 
 
Temamøde og generalforsamling: Medborgerhuset, Bindslev Plads, torsdag den 30. marts kl. 19 
 
ALLE er velkommen men stemmeret til generalforsamlingen har kun medlemmer.  
 
Temamødet: Indlæg af trafikplanlægger Rasmus Bartholdy Jensen om fredeliggørelsen af Skoletorvet 
og Grønne Byrum. Herefter generalforsamling - forventes startet senest kl. 21. 

 
Byrådets nylige fredeliggørelse af området omkring Skoletorvet har været og er fortsat kon-
troversielt og vakt stor debat. Cyklistforbundet Silkeborg har bidraget med et evaluerings-
svar til omlægningen. 
I en kommentar til TV2Øst om omlægningen, siger trafikplanlægger og medlem af CF-
Silkeborg, Rasmus Bartholdy Jensen, der var pennefører for evalueringssvaret, at det er 
blevet "meget federe at ankomme til centrum som cyklist" 
 

Generalforsamling - fremmøde vigtigt 

Et vigtigt talerør. For at CF-Silkeborg også i ”morgen” fortsat kan være et vigtigt talerør for at styrke 
cyklismen og forbedre forholdene for cyklister i Silkeborg kommune er det vigtigt at du som medlem 
bakker op om afdelingen ved at møde frem.  
Kan du ikke komme, så fremsend dine ideer og forslag. Ikke kun i forbindelse med generalforsamlingen 
men - hele året. Mailboksen er åben og ligesom spalterne i CF-Silkeborgs nyhedsbrev. 
Bestyrelsen består af kun 3 medlemmer, det er for lidt, og søger derfor et par nye aktive, der vil være 
med til at forbedre forholdene for cyklisterne. Selv små forbedringer kan føles som store skridt. 
Antallet af medlemmer skal være større for at styrke CF-Silkeborgs stemme. Så anbefal et medlemskab 
af Cyklistforbundet hvor nye medlemmer resten af året kan blive medlem for kun 150 kroner. 
 

Dagsorden 
1) Valg af dirigent/referent og stemmetællere. 

 
2) Formandens beretning 

 
3) Regnskab 

 
4)Indkomne forslag  

Forslag sendes til bjarne-p@mail.tele.dk senest d.22. marts 2022 
 

5) Valg af bestyrelse 
Nuværende bestyrelse: Bjarne Petersen, Richardt Hegelund, Søren Westergaard (SW) 

På valg formanden BP. Kasserer RH, ønsker en pause og derfor ikke genvalg. 
Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 

 
6)Valg af suppleant 

 
7) Valg af revisor og suppleant 

 
8) Valg af to delegerede til Cyklistforbundets Landsmøde. 

 
9) Eventuelt  

Indlæg af Søren Westergaard om ”Herning Cykelby - Grøn Cykelby” - et forbillede for Silkeborg? 
 
Traktement. Af hensyn til det gratis traktement med kaffe, vand og brød vil vi gerne have din tilmelding 
senest den 27. marts.  
Tilmelding kan ske til: Søren Westergaard, mob. 2088 7080  - mail. ccrnews@gmail.com 


