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Generalforsamling 2016 (ordinær generalforsamling)

Tid: tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Sted: Louisenhøj, Torneværksvej 20, Rønne (Vikings mødelokale)

- læs mere på side 11.

Generalforsamlingen er vedtægtsbestemt annonceret i Bornholms
Tidende lørdag den 6. februar.

.........................................................................................................

Turkalender 2016

Sydbornholm Rundt  (endnu ikke planlagt, men forventes arrangeret en
søndag midt i juni).

Nordbornholm Rundt  arrangeres af Hasle Turist- og
Erhvervssammenslutning (endnu ikke planlagt, men forventes arrangeret
en søndag midt i juli).

Bornholm Rundt søndag den 21. august kl. 9.00
arrangeres fra 2016 af Viking Atletik, der viderefører arrangementet i
samme ånd som hidtil, dvs. uden tidstagning og med hyggelig
sammenkomst efter løbet. Startsted og sammenkomst er fra i år
Torneværksvej 20.
Cyklistforbundets medlemmer på Bornholm kan få startgebyret refunderet.
Træningsturene arrangeres som hidtil, men kun mandage (4 hold).
Første gang mandag den 2. maj.
se mere på www.cykelbornholmrundt.dk

NR. 1        FEBRUAR 2016

.....................................................................................................................................

Logoet har nogle årtier bag sig, men vi har stadig meget at kæmpe for.
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Generalforsamling 2016  (ordinær generalforsamling)

Tid: tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Sted: Louisenhøj, Torneværksvej 20, Rønne (Vikings mødelokale)

1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslår Tim.

2. Valg af referent.  Bestyrelsen foreslår Marianne.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.  Regnskabet, som har et underskud på
71.735 kr. og balancerer med 254.709,21 kr., indstilles af bestyrelsen til
godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
a) Formand (vælges i lige år) Helge genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Erik Nielsen.
Kasserer (vælges i ulige år) Bente er valgt i 2015 og fortsætter.
b) et medlem (vælges i lige år) Erik Sjøberg genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Marianne.
to medlemmer (vælges i ulige år) Carsten og Tim ønsker ikke at fortsætte. Helge
foreslår, at de fortsætter.
c) to suppleanter (vælges hvert år). Ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af revisorer:
a) en revisor. Bestyrelsen foreslår Svend Åge Kristoffersen.
b) en revisorsuppleant.

8. Valg af delegerede til landsmødet.  (Generalforsamlingen vælger det antal
landsmødedelegerede, som afdelingen har ret til at sende, og det er i år 2
delegerede. Der kan vælges suppleant). Bestyrelsen foreslår Erik Nielsen.

9. Eventuelt.

.........................................................................................................

Vi opfordrer interesserede til at opstille til bestyrelsen !!!!
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Til godkendelse på generalforsamlingen 2016: Ikke flere blade - og så alligevel.

For to år siden blev det af et medlem foreslået at spare afdelingens
medlemsblad. Generalforsamlingen imødekom forslaget med en
hensigtserklæring om, at medlemsbladet fortsat udkommer, og at der arbejdes
på at imødekomme forslaget.

Men spørgsmålet er, om det ikke vil være en god ide at bibeholde bladet, fordi
de elektroniske kommunikationsformer er meget øjeblikkelige og ikke er
synlige, når skærmen er slukket.

Det forudsætter selvfølgelig, at bladet igen udkommer flere gange årligt, og at
bladene indeholder aktuelt stof. De senere år har bladet udfyldt rollen som
indkalder til den ordinære generalforsamling, der indtil 2015 skulle indkaldes
skriftligt direkte til medlemmerne.

Vi vil derfor udvide udgivelseshyppigheden for et afdelingsblad, der ikke har
de store omkostninger til produktion og distribution (vi kører selv ud med
hovedparten af bladene).

Bladarkiv:

Bladene fra perioden 1999-2015 kan ses på Cyklistforbundets hjemmeside:

http://www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokale-
Cyklistforbund/Lolland-Falster-og-Bornholm/Bornholm/Afdelingsblad
(start med ”Find din afdeling” på forsiden)

..........................................................................................................................

Nyt formaliseret samarbejde med Cyklistforbundets h ovedbestyrelse

Bornholms Cyklist Forbund har fået landsformand Jette
Gotsche som afdelingens kontaktperson.

Vi glæder os til et godt samarbejde til en HB, der i
perioder har været lidt fjern fra vores vandkant.

Jette er oprindelig fra Bornholm (hvad der jo nok har
afgjort valget).
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Referat nr. 17 i arbejdsgruppen om cykelveje

Helge Clausen (BCF), Erik Nielsen (BCF), Hardy Pedersen (BRK), Kim Pedersen
(POL) og Hanne Schou Carlsen (BRK) (referent)
Afbud fra Nis Jordt-Petersen (BRK)

1. Bemærkninger til mødereferat  nr. 16 d. 22. okt. 2014
Ingen

2. Cykelprojekt Bornholms Regionskommune.
Vi har haft besøg af transportminister Hans Christian Schmidt, som ønskede en
orientering om vores cykelvejsprojekter. Han blev orienteret om de økonomiske og
administrative udfordringer, vi har haft.
Der har været afholdt møde med Vejdirektoratet om cykelprojekterne, og det ser ud
som om, der er en opblødning på vej, specielt i forbindelse med administrationen og
evt. ændring af tidsplan og medfinansiering.
De projekter der bliver arbejdet med er:
- Oplevelsesstien ved Helligdommen som dobbeltrettet sti på havsiden med skift ved
Gudhjem.
- Havnefronten ved Nørrekås inkl. cykelsti.
- Forbedringer for cyklisterne Ystad – Rønne og retur.
- Cykelvenlige ruter i byerne Rønne, Nexø og Aakirkeby

3. Ringvejen i Rønne.
BCF er meget glad for Ringvejen, men der er et par ting såsom lyskrydset på Haslevej
som vejmyndighed har lovet at kigge på. Helge har oplevet, når han kom cyklende fra
byen, at der blev rødt lys, og lysreguleringen slog ikke om til grønt. Der ligger ellers
spoler under cykelbanen ved stoplinjen.
Desuden har man lovet at se på, om man kan forbedre forholdene for cyklisterne, når
man kommer fra nord og skal ned på Ringvejen et venstresving. Ligeledes om der er
en mulighed for, at cyklister kan fortsætte på cykelstien fra nord mod byen, selvom der
er rødt, måske et selvstændigt lyskryds for cyklister.
Hardy udleverede cyklisttal fra optælling af cyklister d. 9.,10. og 11. september i
lysreguleringen på Haslevej. Generelt var der ikke mange cyklister, der passerede
krydset, men mange benytter formentlig den gamle jernbanelinje, hvilket selvfølgelig er
helt fint.
Der blev også nævnt, at der en del fodgængere, der benytter cykelstien på den
nordlige siden af Ringvejen mellem Haslevej og Blykobbevej, da den tidligere har
været skiltet som kombineret sti, og nu cykelsti, men det er jo ikke forbudt at gå på en
cykelsti.

4. Rundkørsel.
Der blev talt en del om, hvordan man kan reducere de uheld, der sker i rundkørsler,
hvor der var sket 7 uheld det sidste år.
Vil gerne have Vejdirektoratet på banen ved rundkørslen på Haslevej, da det er en sort
plet.

5. Bevoksning.
Erik sagde, at der var flere steder på Snorrebakken, hvor man får grene i hovedet, når
man cykler på cykelstien, og viste nogle billeder fra stedet. Der er efterfølgende blevet
klippet.
I år har vi kørt en beskæringskampagne, hvor der er mange lodsejere, som har
modtaget brev fra os.

Den grønne ring omkring Rønne er et system af en gennemgående cykeltrafik-
egnet sti plus separate gang/ridestier, der også er egnet til cross-cykling.

    

En rasteplads ud for Kaolinsøen
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i BCF 2 3. september 2015.

Til stede: 16 medlemmer

1. Valg af dirigent: Tim Lambrecht. Dirigenten konstaterede, at de formelle
krav til at træffe beslutninger i henhold til dagsordenen var opfyldt.

2. Valg af referent: Marianne Lambrecht

3. Indkomne forslag: Fra bestyrelsen et forslag om, at arrangementet”
Bornholm Rundt” overlades til Viking Atletik.
Formanden redegjorde for forslaget om at overlade ”Bornholm Rundt” til
Viking Atletik. Udkastet til aftale med Viking Atletik blev delt rundt til
medlemmerne. Medlemmerne fik tid til at læse udkastet igennem.
Der har været mange og grundige overvejelser i bestyrelsen. Det førte til at
bestyrelsen valgte at indkalde medlemmer af BCF til at være med til at
beslutte fremtiden for ”Bornholm Rundt”.
Der blev stillet mange kritiske, uddybende og relevante spørgsmål til, hvorfor
bestyrelsen havde valgt at kikke på en idrætsforening til at føre ”Bornholm
rundt” videre, - af de tilstedeværende medlemmer. Der blev bl.a. fra
bestyrelsen svaret, at det har været magtpåliggende at Bornholm Rundt blev
ført videre i lokalt regi af en forening, som magtede opgaven, og hvor formålet
med arrangementet blev efterlevet.
Der blev stillet spørgsmål til den opstillede økonomi i udkastet. Det førte til en
uddybet drøftelse. Dette resulterede i, at udkastet med ændret økonomi:
Viking Atletik får i de første 5 år med begyndelse i 2016 15.000 kr. til udgifter
if. med at arrangere ”Bornholm rundt” blev sat til afstemning.

Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. Ingen ønskede skriftlig
afstemning.
Der var 16 stemmeberettigede medlemmer. 13 stemte for det ændrede udkast
til aftalen med Viking Atletik, og 3 stemte imod.

4. Eventuelt: Der blev spurgt, om der kunne være en interessekonflikt i det
logo, der bliver brugt ved Bornholm Rundt og BCF`s logo. Det drejer sig om to
forskellige logoer. Dermed er der ingen konflikt, og logoerne kan fortsat
benyttes som hidtil.

Bestyrelsen oplyste, at den havde imødekommet en ansøgning fra Beboer
Familierådet på plejecenter Åbo til projekt ”glæde og begejstring for ældre” om
køb af en rickshaw.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

Bedre tilskudsmuligheder til cykelprojekter

Kommunen er nu stillet i udsigt, at der kan gives 80 procent i statstilskud til
cykelprojekter. Det må kunne give mulighed for, at et projekt ikke skal
forvrides af hensyn til en privat fondsbestyrelse, men i højere grad kan gøres
funktionelt. En cykelsti og en cykelvej har flere formål, dels at stille en bane til
rådighed, som man kan køre på uden store forhindringer og uden urimelige
højdeforskelle, dels skal især cykelvejen byde på noget at se på.

Der er dog grænser, hvilket der kan vises flere eksempler på. Strækningen fra
Gudhjem til Randkløve er lavet, så man mange steder kommer helt ned i
hastighed. Og det er fint nok, hvis man er turist og har god tid. Men er
formålet med turen transport, er det frustrerende, at det sker på bekostning af
fremkommeligheden. Stien er en påbudt cykelsti, og der er derfor ikke et frit
valg til at bruge stien, med mindre man kører en omvej.

Vi ser frem til et revideret projekt cykelvej Helligdommen-Gudhjem. På
strækningen er der i vinterhalvåret meget få cyklister, men i feriesæsonen
tilsvarende mange cyklister, hvoraf mange tillige kører med trailere.

Cykelstien på Melstedvej ved Tornebæk 300 m øst for Gamlevældevej
(havside, retning mod Gudhjem)
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Referat af Bornholms Cyklist Forbunds Generalforsam ling d.18.02.2015

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent:  Tim Lambrecht blev foreslået og valgt
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig dels da den var
indkaldt rettidigt på rette måde og dels da dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne (Vedtægter, BCF 29.3 1989).

2. Valg af referent:  Marianne Lambrecht blev foreslået og valgt

3. Formandens beretning.
Formanden aflagde en fyldig beretning (bilag). Der blev stillet uddybende spørgsmål fra de
fremmødte medlemmer, som formanden svarede på. Et medlem ønskede at bestyrelsen tog
færgeforliget/forholdene for cyklister op i deres fremadrettede arbejde.
Et medlem spurgte ind til afvikling af Bornholm Rundt med 1500 deltagere i 2014: ”Er den
maksimale grænse nået for antal deltagere?” Formanden svarede, at det maksimale antal
deltagere med de nuværende rammer er 1500 deltagere.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Bente Kofoed gav en grundig gennemgang af regnskabet, som viste overskud.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet var fundet i orden af revisor Svend Åge Kristoffersen.
Det blev fra et medlem foreslået, at kassereren tager forrige års resultat med, således at man har
et sammenligningsgrundlag,

5. Indkomne forslag:
Aksel Sonne forslog at nedsætte en arbejdsgruppe for: ”Børn/Sundhed og cykling”:
Formålet er at fremme cyklismen på Bornholm
Bestyrelsen venter på navne på medlemmer i gruppen (mindst 3 medlemmer)
Aksel Sonne forslog at nedsætte en arbejdsgruppe ” Cykling uden alder”. Det blev i stedet
besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som samarbejde med ”Cykling uden alder” i
overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Cyklistforbundet for at fremme projektet.
Bestyrelsen afventer navne på deltagere i denne arbejdsgruppe (mindst 3 medlemmer).

6. Valg til bestyrelse:

a. Formand: (vælges i lige år):
b. Kasserer: (vælges i ulige år): Bente Kofoed modtog genvalg
c. Bestyrelsesmedlem:   (vælges i lige år): 
d. Bestyrelsesmedlem: (vælges i ulige år): Carsten Olsen modtog genvalg
    Bestyrelsesmedlem: (vælges i ulige år): Tim Lambrecht modtog genvalg
e. Bestyrelsessuppleant: (vælges år for år):  Allan Kofoed modtog genvalg
    Bestyrelsessuppleant: (vælges år for år):  Marianne Lambrecht

7. a. Valg af revisor:  (vælges hvert år): Svend Åge Kristoffersen valgt
b. Valg af revisorsuppleant: (vælges hvert år): Ole Jønsson valgt               

8. Valg af 2 delegerede til DCF´s landsmøde.
Delegeret 2 stk.: Aksel Sonne og Allan Kofoed blev valgt. Erik Nielsen blev valgt som suppleant.

9. Eventuelt:  Intet.

..........................................................................................................................

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære
generalforsamling efter en kort pause. (fortsættes på næste side)

1. Valg af dirigent: Valgt blev Tim Lambrecht,
som konstaterede, at denne var indkaldt efter
de gældende vedtægter.
2. Valg af referent. Marianne Lambrecht
3. Indkomne forslag.
Navneændring fra Bornholm Cyklist Forbund til
Cyklistforbundet, Bornholm.
Aksel Sonne foreslår navneændring fra
Bornholm Cyklist Forbund til Cyklistforbundet,
Bornholm.

Bestyrelsen foreslår, at Bornholms Cyklist
Forbund beholder sit navn. DCF har bibeholdt
sit navn som binavn for at afskære andre fra at
anvende det.
Bornholms Cyklist Forbund skal efter
bestyrelsens opfattelse bevare sin egenart;
dels fremme cyklismen på Bornholm og dels
arrangere motionscykelløb til gavn for
bornholmerne, den bornholmske turisme og
vore gæster. Vi har et navn kendt som et
brand, som vi ikke skal smide væk.
Der var en god og grundig drøftelse af forslaget
om navneforandring. Der var 3 stemmer for
forslaget, 12 stemmer imod og en stemte
hverken for eller imod.
Forslaget faldt og det nuværende navn
bibeholdes.

Aksel Sonne foreslår ændring af foreningens
hjemsted til ”på Bornholm”:
Der var stemmeflerhed for forslaget:
”Bornholms Cyklist Forbund er en lokalafdeling
under Dansk Cyklist Forbund og er
hjemmehørende på Bornholm”.

Formanden foreslår, at vedtægternes
§ 4 stk. 1:
”Generalforsamlingen afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned og bekendtgøres i
medlemsbladet Cyklister. Dagsorden
fremsendes med indkaldelsen til medlemmerne
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet
skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.”
ændres til

”Generalforsamlingen afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned og bekendtgøres på
forbundets hjemmeside. Medlemmerne
indkaldes med offentliggørelse af dagorden i
dagspressen senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne
skal være indgivet skriftligt til formanden senest
8 dage før generalforsamlingen.”
Der var stemmeflertal for dette forslag.

Aksel Sonne forslår ændring af regler for
indkaldelsen til generalforsamling, således at
der vil stå ”Dagsorden fremsendes med
indkaldelsen via mail til medlemmerne senest
14 dage før generalforsamlingen”.
Dette forslag bortfaldt.

Aksel Sonne forslår ændring af vedtægternes
anvisning af dagsorden, således at
generalforsamlingens dagsordenspunkt 6 C vil
lyde:
”To suppleanter vælges hvert år”
Der var stemmeflertal for dette.

Aksel Sonne foreslår ændring af vedtægternes
anvisning af dagorden, således at antallet af
delegerede stemmer overens med det antal,
som afdelingen i dag har ret til.
Aksel Sonne trak sit forslag.
Erik Nielsen foreslår ændring af vedtægternes
anvisning af dagsorden, således at antallet af
delegerede udgår af afdelingens vedtægter,
idet antallet er bestemt af Cyklistforbundets
vedtægter. Foreslået formulering:
”Generalforsamlingen vælger det antal
landsmødedelegerede, som afdelingen har ret
til at sende. Der kan vælges suppleant.”
Der var stemmeflerhed for forslaget
Erik Nielsen forslår ændring af regler for
vedtægtsændringer, således at ”ekstraordinær
generalforsamling” erstattes af
generalforsamling”.
Der var stemmeflertal for forslaget.

4. Eventuelt.
Aksel Sonne fortalte om sit samarbejde med
politi og Røde Kors for at hjælpe vores
asylansøgere med at lære at cykle samt med
kendskabet til færdselsregler.

Efter generalforsamlingen var bestyrelsen vært
ved et lettere traktement.

Dirigent: Tim Lambrecht

Referat: Marianne Lambrecht


