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Store Cykeldag
Tur til Bagehuset søndag den 12. juni
Start fra Applus, Sandemandsvej 2, Rønne, kl. 9.30
Læs mere side 6.

Tur til Sose søndag den 26. juni
Start fra Applus, Sandemandsvej 2, Rønne, kl. 13.00
Læs mere side 6

Efterårstur søndag den 2. oktober
Turforslag modtages gerne.

Onsdagsture   ca. 20 km i roligt tempo med kaffepause undervejs

Mødested: Applus, Sandemandsvej 2, Rønne kl. 18.30.

Sidste tur 17. august, evt. flere, hvis det a&ales.

Besøg gerne afdelingens facebook-side

h�ps://www.facebook.com/groups/164952957678923
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Cyklister ved busstoppesteder

Med de tunge ladcykler og el-cyklerne opstår der flere farlige 
situationer, fordi trafikanterne ikke er opmærksomme på reglerne.

Hvis der ikke er en perron/helle, som buspassagererne kan stige ud på 
og afvente fri bane til at fortsætte over cykelstien, er det cyklisterne på 
cykelstien, der skal holde tilbage for fodgængerne – både når 
passagerer stiger ud af bussen, og når de skal hen til bussen.

Udstigende passagerer har intet udsyn, før de er ude af bussen.

Illustration: Arriva
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Papirklip af Jens Jakob Sabber

BorgerTip 

– en app l indberetning l kommunen om huller i vejen m.m.

  

Med appen BorgerTip kan 
man indberette huller i vejen, 
udhængende grene, for 
snævre bomme, m.m.

Man angiver position, skriver 
en kort beskrivelse, og man 
kan vedhæfte et billede.

I dette eksempel er rabatten 
ved autoværnet for høj, og så 
kan vand ikke løbe hurtigt af 
vejen.

Derved ophober der sig jord i 
kantbanen, der i forvejen er 
ret smal på dette sted:
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Tur til Bagehuset søndag den 12. juni

Start fra Applus, Sandemandsvej 2, Rønne, kl. 9.30
33 km i alt.

Der køres i roligt tempo ad mindre veje til Vestermarie, og vi holder 
pause ved Bjergebakke-stenbruddet, hvor vi byder på lidt kolde 
drikkevarer.

Turen fortsætter med et par korte strækninger på landevej, men 
ellers ad små veje til Bagehuset på Kuregårdsvej, hvor vi ankommer 
ca. kl. 11.30.

Vi kører tilbage til Rønne via Nyker og jernbanestien.

Turleder er Henrik Andersen, tlf. 21690230.

Tur til Sose søndag den 26. juni

Start fra Applus, Sandemandsvej 2, Rønne, kl. 13.00

Vi kører ad cykelvejen til Nylars, hvor vi holder pause.

Turen fortsætter via Lobbæk til Hallegårdsvejen, hvor vi holder en 
pause, hvor vi kan drøfte planerne for en højspændingsstation og se 
på landskabet.

Vi fortsætter til Limensgade Stenbrud på Klintebakken.
Man kan læse om stenbruddet på 367ture.dk.

Turen går tilbage til Rønne ad Søndre Landevej og Rønne Plantage.

Turleder er Claes Ludvigsen, tlf. 23679274.

KAN VI REDDE CYKLISMEN?

Danmark er kendt som et cykelland. Men alligevel er cyklismen 
truet, selv i tider med grøn omstilling og besparelser hos det 
offentlige og i de enkelte hjem.

Flere familier har fået to biler. På Bornholm steg antallet af 
familier med to biler fra 2.103 til 2.874 i perioden 2007 til 2020. 
Og når der kommer flere biler, bliver der mindre plads til 
cyklisterne.

Hidtil har de store statstilskud til cykelstier ikke hjulpet meget. De 
er små, når de deles ud på mange kommuner, der ikke selv 
bidrager meget til forbedring af forholdene for cyklisterne.

Her er nogle bedre muligheder for at støtte cyklismen, synes jeg: 

1) Kommunerne skal afsætte et mindste beløb årligt til fremme af 
cyklismen og cykelstier. For eksempel en tiendedel af drifts-
udgifterne til bilvejene.

2) Nye bolig- og erhvervsområder skal planlægges med 
cykelstier.

3) Alle veje ved skoler og idrætsområder skal sikres med 
cykelstier.

4) Der skal etableres fremkommelige veje for cyklisterne gennem 
bycentrene. Sådan som det i årevis, uden konkrete resultater, har
været markeret i trafikplanerne for Rønne.

Claes Ludvigsen
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Referat fra generalforsamling d. 24. marts 2022 på Rønne Bibliotek

Der var 9 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Tim Lambrecht

2. Valg af referent
Bente Kofoed

3. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning, som er offentliggjort i udsendt medlemsblad 
marts 2022.
Der blev informeret om årets aktiviteter.
Dialogen med kommunen har været ikke-eksisterende. I april blev vi stillet i 
udsigt, at der skulle holdes et møde med trafikudvalget, men der sker intet, 
trods vores gentagne henvendelser. Vi har forud for denne generalforsamling 
inviteret kommunen til deltagelse, hvor der så kunne være mulighed for dialog 
direkte med de fremmødte medlemmer, men vi har intet hørt, intet svar. Det er
vi ikke tilfredse med.
Cykeltur i juni 2021 fra Rønne gennem Stampen til Arnager, hvor vi fik 
orientering om den nyligt færdigrenoverede bro. Kaffe og kage blev nydt på 
havnen i fint vejr.
Besøg i juni 2021 af Venstres transportordfører Kristian Pihl-Lorenzen i 
anledning af det forestående transportforlig. Vi fik anledning til at påpege 
nødvendigheden for cykelstier langs landevejene, især omkring de byer, hvor 
der er skoler.
Cykeltur i oktober 2021 til Almindingen, og ophold ved Udkæret i Vestermarie, 
hvor Helge Clausen fortalte om vådområdet og det rige og varierede fugleliv. 
Derefter gik turen til Christianshøjkroen, hvor der var kaffe og kage.
Landsmøde 30. oktober med deltagelse af Erik og Claes. Der blev bl.a. nedsat
en ad hoc gruppe, som skal arbejde med bedre medtagning af cykler i tog, 
metro, letbaner og busser. Se yderligere i medlemsbladet marts 2022.
Vi er nu 124 medlemmer på Bornholm, fordelt på 89 adresser. En ret stabil 
medlemsskare.
Tak til Poul Munch for at arrangere onsdagsture gennem cykelsæsonen, og 
tak til bestyrelse for godt og imødekommende samarbejde.
Beretningen blev godkendt med følgende supplerende bemærkninger:
Henrik oplyste, at det var vigtigt at få genoprettet dialog med kommunen og få 
aftalt et møde snarest muligt. Vi har nu fået oplyst, at vores kontaktperson i 
forhold til cykelforhold er Martin Pedersen.
Claes supplerede, at vi ved dette snarlige dialogmøde med kommunen bør 
drøfte cykelstier i forbindelse med skoler, idrætsanlæg og evt. nye veje.
Et fast årligt beløb til cykelprojekter er et højtprioriteret ønske.

4. Regnskab
Revideret regnskab for 2021 blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

5. lndkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg til bestyrelsen lngen ændringer i bestyrelsen.
Mangler fortsat en suppleant. Det vil sige i alt er der 4 bestyrelsesmedlemmer 
Erik, Bente, Henrik og Claes samt 1 suppleant, Hans.

7. Valg af revisor
Sv.Aa. Kristoffersen fortsætter som revisor og Bjarne Kruse blev valgt som 
revisorsuppleant.

8. Valg af delegerede til landsmøde 2022
Erik og Claes opstiller og blev valgt.

9. Oplæg af gæst
lngen gæster fremmødt ( inviteret repræsentant fra kommunen )

10. Eventuelt
Vi drøftede kommende aktiviteter og bestyrelsen efterspurgte ønsker til 
cykelture. Vi vil på næste møde beslutte ture i 2022.
Der blev af de fremmødte udtrykt bekymring for trafikale forhold i Rønne for 
cyklister. Trafikken har ændret sig efter bl.a. lukning af Østre Skole og 
etablering af Campus.
Der blev også fremhævet usikre forhold på smalle cykelstier pga. øget trafik af 
forskellige køretøjer - kabinescootere, elcykler, el-løbehjul, ladcykler mm. 
Dette kunne være et emne for de delegerede at tage med til landsmødet. 
Måske skal færdselsloven ændres - måske skal cykelstier gøres bredere ?
Vi kan fortsat opfordre til, at man anvender Borger Tip, som er en app, der 
downloades på mobil, her kan man indgive ønsker eller påpege forhold overfor
kommunen - helst med billeder fra konkret situation.

Vi sluttede med sandwich, øl vand og kaffe.

Mødet sluttede kl. 21.45

For referat / Bente Kofoed
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