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Generalforsamling den 16. juni 2021 , Kulturhuset Skanderborg  
I alt 9 deltagere 
  
Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent og to stemmetællere  
 
Jens Virum blev valgt 
  
2. Bestyrelsens beretning 

  

3. Regnskab  
 
Regnskabet blev godkendt, foreningen har ingen beholdning, udgifterne bliver betalt direkte eller 
sendt til Hans, når han har udlæg  
 
4. Indkomne forslag  
 
Ingen 
 
5. Valg af bestyrelse  
 
Nils ønskede ikke genvalg. Lis Ehlers og Thomas Tjørnehøj blev valgt 
  
6. Valg af suppleant  
 
Jens Virum  
 
7. Valg af formand  
 
Hans B. Mortensen  
 
8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde  
 
Hans B. Mortensen og Anna Pallesen 
 
9. Valg af revisor og revisor suppleant  
 
Revisor Skaarup, revisor suppleant Jørn Mikkelsen 
  

10. Fremtidig virksomhed  

 

11. Eventuelt  
 
Ønsker om at vi bliver mere synlige i medierne (læserbreve)  
Forslag at alle byrådsmedlemmer til byrådsmøde i august cykler til mødet.  
Forslag om at lave kort med cykelture der udgår fra Skanderborg.  
Hvorfor så få med til cykelturene. Måske fordi der er mange andre muligheder.  
Ønske om statistik over antal deltagere pr. cykeltur. 

  



Referat af generalforsamling i Cyklistforbundet, Skanderborg afdeling, 

17/3-2022 kl. 19.30 

 
Bestyrelsens beretning 

Der har siden sidst været lidt færre bestyrelsesmøder, men bestyrelsesarbejdet har 

udviklet sig positivt. Lis har genopbygget internetsiden og indkorporeret facebook. 

Forud for kommunalvalget havde vi formuleret fire spørgsmål, som vi gerne ville have en 

repræsentant for hvert politisk parti til at svare på. Svarene skulle være bragt i Uge-Bladet, 

men p.g.a. tidnød og sygdom på avisen nåede de desværre ikke at blive bragt. 

Der har været store problemer med kontakt til "vor mand i Kommunen" (Brian Ågård 

Nielsen). Det lader til at han er hårdt presset af arbejde, så vi har nu henvendt sig til hans 

foresatte 

Cyklistpanelet er desværre nedlagt igen, bl.a. grundet mangel på ildsjæle til at holde det 

igang. 

Medlemstallet er for nedadgående. Siden sidst er vi blevet seks medlemmer færre. 

Manglende cykelture og ditto foredrag kan være en del af årsagen. Kun én har svaret på 

spørgsmål om årsag til udmeldelse: vedkommende havde for meget om ørerne. 

Vi har fået gjort opmærksom på vores eksistens i det nye klima- miljø- og planudvalg, 

hvor der indtil videre har været en fin kommunikation med Andreas Tang-Brock (A), der 

er næstformand i udvalget. 

Anna holder os ajour med hvad der er af politisk interesse for os. Hun har været i TV2 

Østjylland. 

Der bliver trods alt anlagt flere cykelstier nu og i den kommende tid – bl.a. langs Låsbyvej 

og fra Nørregade til Sølystvej. 

 

Ellen takkede for fint nyhedsbrev og spurgte, om der er en gruppe der har kontakt med 

Kommunens Vej- & Trafikudvalg? Hans redegjorde for det. Det er medlemmer af 

bestyrelsen, og det sker i dagtimer. 

 

Akklamation 

 

Regnskab og budget 

Den største post er generalforsamlingen. Derudover er der anvendt et lille beløb til et 

turprogram. 

Der er blevet søgt om 3000 kr. til cykelrejseforedrag, men der blev kun bevilget en 

tredjedel. Anna foreslår Pablo Celis som foredragsholder. Han er civilingeniør med en 

fortid som bl.a. projektleder for Århus Cykelby, og har nu sin egen 

rådgivningsvirksomhed 

med fokus på cykeltrafiksikkerhed. Alle synes det kunne være en god idé, 

evt. med musikalsk indslag (Alken-koret) el. lign. Hovedbestyrelsen har bevilget 3900 kr. i 

alt til aktiviteter. 



 

Valg af bestyrelse, suppleant og formand 

Efter genvalg af Anna og Hans består bestyrelsen af Hans (formand), Anna, Lis og 

Thomas. 

Karsten blev valgt som suppleant. 

Hans udtalte et forsinket tak for indsatsen til Niels, der trådte ud af bestyrelsen ved sidste 

generalforsamling. 

 

Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 

Der afholdes landsmøde, formodentlig i Odense og formodentlig sidste lø-sø i oktober 

(dvs. d. 29.-30.). Tidspunktet er endnu ikke offentliggjort. Hans og Thomas er foreløbigt 

delegerede. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Susanne Skårup fortsætter som revisor, og Jørn Mikkelsen som suppleant. 

 

Fremtidig virksomhed 

Karsten spurgte til evt. samarbejde med og kendskab til lokalafdelinger i tilstødende 

kommuner. Hans svarede at det ikke var meget, men Ellen oplyste at Silkeborg-afdelingen 

var ret aktiv og synlig og havde holdt en uges cykel-festival. Det var der en del snak frem 

og tilbage om. Vi er ikke, og skal heller ikke være, en cykelklub, men en politisk 

organisation, og der var bred enighed om at det fortsat skulle være sådan. Men vi kunne 

spørge lokalformanden i Silkeborg (Bjarne) hvordan man dér havde arrangeret 

cykelfestivalen. Anna mindede om at det ikke var nok; der skulle også være tid, energi og 

overskud til at lave det. I Viborg er der masser af arrangementer – men der er også mange 

ildsjæle. 

 

Eventuelt 

Karsten: cykelsti langs en befærdet hovedvej er ikke nødvendigvis godt; hellere gøre en 

egnet parallel bivej cykel-egnet. 

Annoncer er dyre; facebook er gratis. 

Niels: hvor hører lokale og regionale cykelruter under? Miljøstyrelsen, kommunerne, 

staten – ingen vidste det. Men skiltningen er generelt dårlig. Karsten: selv om mange 

bruger "elektroniske" kort, har det givetvis en stor symbolværdi at skiltene står der. 

Karsten har foreslået stiforbindelsen mellem Nørregade og Sølystvej, og to uger senere var 

den "på programmet". 

Mange cykelruter og -stier er kun for lokalkendte. 

Ellen: en sti på Bakkelyvej i Ry er underlig; som om den er "klistret" på fortovet. Hvor 

henvender man sig om sådan noget? Ikke "Giv et praj". Tag et billede og send det til Plan 

& Miljø. brian.nielsen@skanderborg,dk 

mailto:brian.nielsen@skanderborg,dk


 

 

Vi var ni fremmødte. 

 

Slut 21.05. 

 

  



 Cyklistforbundet Skanderborg afd. 
  

 
 Referat fra generalforsamling 23. marts 2023.  
 
1.  Valg af dirigent og to stemmetællere  
 
 Dirigent: Nils Hein. Ingen stemmetællere  
 
2.  Bestyrelsens beretning ved formanden:  
 

”Helt overordnet, så er det lidt som sidste år - aktivitetsniveauet var nedadgående - 
og desværre må vi nok sige, at det fik et nøk mere ned ad det forløbne år. Nogle 
gange får modgang styrken og gå-på modet op i folk. Det har – i hvert fald for egne 
vegne - ikke var tilfældet det forløbne år.  
 
Vi fik ikke gang i kontakten og samarbejdet med Vej- og trafikafdelingen. 
  
Vi fik ikke de ansøgte midler til afholdelse af foredrag. 
 
Og Kommunen nærmest halverede midlerne til cykelstier i budgetforliget i efteråret. 
  
Og det har knebet os gevaldigt at reagere på dette!  
 
Men der er dog også godt at se tilbage på. 
 
Jeg synes, vi havde en række rigtig gode ture, og især lørdag-/søndagsture med 
rimelig god deltagelse. Måske var det forløbne år det sidste år vi havde aftenture, 
som måske afløses af ture på andre tidspunkter med større chance for flere og nye 
deltagere og derigennem måske flere medlemmer. 
  
Selv om det heller ikke i 2022 lykkedes at arrangere et cykelrejseforedrag, og vi for 
indeværende år også i udgangspunktet fik beskåret tilskud fra hovedforbundet til 
afvikling af et i 2023, så er det dog et punkt, hvor vi ikke bare har givet op. Som det 
kan læses i årsbrevet, annoncerer vi foredrag den 1. juni. 
  
Det var også positivt at være til en form for statusmøde / orientering om hvordan det 
går med planer om Supercykelstier i det østlige region Midtjylland som omtalt i 
årsbrevet. Her skrider det fremad. 
 
Thomas har lagt op til møde med trafikgruppe i Alken og vi er ved at aftale møde 
med lokalafdelingen i Horsens. Så der er grøde i sparring med andre. 
 
Som også omtalt i årsbrevet er konkrete stianlæg – om end med forsinkelse – 
blevet realiseret.  
 
Og ud af asken - efter noget der i Kommunens Vej- og trafikafdeling har lydt som 
noget i retning af et mandskabsmæssigt kollaps - er der måske håb om et nyt og 
bedre samarbejde med forvaltningen.  
 



Jeg plejer gerne at sige, at har man ”tabt et slag”, så er det tid at vinde et nyt. For 
nylig var jeg til et foredrag om ”det finurlige håb” i forbindelse med 
Folkeuniversitetets ”århundredets festival” og mit ”mundheld” faldt fint i tråd med det 
– uden håb er vi intet/hører alt op.  
 
2022 var ikke tilfredsstillende, men nu er det gået og lad os få det bedste ud af 
2023.”  
 
Kommentarer efter formandens beretning:  
 
Enighed om at kommunen nedprioriterer cykelstier, og at der bliver beskåret i midler 
på kommunens budget. 
  
På forespørgsel oplyste formanden, at antallet af medlemmer er 91. Der var delte 
meninger om det var årsagen, til at vi ikke får indflydelse. 
  
Forslag:  
 Gå sammen med andre cykelklubber.  

Mere synlig i Ugebladet, på skoler og ved uddeling af materiale fra 
Cyklistforbundet, bl.a. gule veste.  

 Politisk pres.   
Med kun 4 i bestyrelsen, opfordres menige medlemmer til at give en hånd med 
ved enkelte projekter.  

 
3.  Regnskab  
 

Regnskabet – med kun udgifter på 215,- til generalforsamling – godkendtes. 
 
Budget for 2023 på samlet 5.100,- præsenteredes. Kassereren orienterede, at der 
ikke som først meddelt fra sekretariatet er tale om en beskæring med 1.200,-. Vi er 
tildelt et tilskud på 4.100,-. Med påregnet egenfinansiering på 1.000,- fremkommer 
samlet budget på 5.100,-. Det er kun en beskæring på 200,-, idet det samlede 
budget i ansøgningen var på 5.300,-. 
 

4.  Indkomne forslag  
 
 Ingen  
 
5.  Valg af bestyrelse  
 
 På valg Lis Vium Ehlers og Thomas Tjørnehøj 
 
 Lis ønsker ikke genvalg 
 

Thomas genvalgt og Conny Thomsen valgt 
 
6.  Valg af suppleant  
 
 Karsten Zieger, genvalgt  
 



 
 
7.  Valg af formand  
 
 Hans B. Mortensen, genvalgt  
 
8.  Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde  
 
 Hans B. Mortensen og Conny Thomsen valgt.  
 
9.  Valg af revisor og revisor suppleant  
 
 Revisor: Susanne Skaarup, genvalgt.  
 Revisorsuppleant: Jørn Mikkelsen, genvalgt.  
 
10.  Fremtidig virksomhed  
 
 Ønske om flere cykelstier. 
  

Hvis vi cykler om dagen, er turene ”døde”, nogle vil cykle om dagen. Andre om 
aftenen før sommerferien. Hvad med begge dele? Henrik Thomsen vil gerne lave 
cykelture fra Skanderborg og Ry om onsdagen. 
  
Vi forsøger at samarbejde med Horsens afd., som har rettet henvendelse til os, 
også med fælles cykelture. Ønske om at vi også kontakter Silkeborg afd. Der er 
aftalt møde med Horsens afd. i uge 16 eller 17. 
 
Happening ved åbning af Rodelundvejs nye cykelsti, hvor der mangler et par km. 
cykelsti inden kommunegrænsen til Silkeborg. Invitation af pressen. 
 
Som lokalafdeling har vi kun få midler, derfor ikke penge til annoncering. 
 
Regionale og nationale cykelruter gøres mere synlige ved skiltning for bilister, så de 
ved det er en cykelrutevej. 
 
Supercykelstier, kan der søges EU midler? 
  
Cykelsti på Baldersvej i Stilling bruges kun af få cyklister. 
  
Mange ved ikke at Cyklistforbundet eksisterer. 
  
Annoncere mere, bruge de gratis steder. 
 
 

11. Eventuelt  
 
 Intet 

 
Ref. Anna Pallesen 


