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Der blev kun udgivet 1 blad i 2006.
Vi forventer 3 blade i 2007.

Cykling giver glade og koncentrerede børn

Det er sundt at cykle til skole, men det betyder også meget for humøret og
koncentrationen. Det viser en undersøgelse, som Dansk Cyklist Forbund har
gennemført blandt de lærere, der havde klasser med i motionskampagnen Alle
Børn Cykler i september sidste år.

70.000 elever kørte med, da Dansk Cyklist Forbund i 2006 for femte gang
opfordrede alle landets skoleklasser til at cykle til skole i to uger.
Og for at måle effekten af kampagnen blev der denne gang gennemført en
spørge-skemaundersøgelse, hvor op mod hver fjerde deltagende lærer
svarede på en lang række spørgsmål om kampagnen.

Glade og koncentrerede børn
29 pct. af lærerne mener, at kampagnen har øget børnenes koncentration, og
38 pct. siger, at eleverne har været gladere i kampagneperioden. Nogle lærere
nævner, at de har oplevet et stort sammenhold omkring det at cykle, og at
nogle elever er ”vokset” ved at få muligheden for at cykle.

Nye cyklister fylder skolevejen
En gennemsnitlig klasse deltager i Alle Børn Cykler med 20 elever – af dem
cykler de 12 i forvejen, mens otte begynder at cykle i forbindelse med
kampagnen. Efter de to kampagneuger er der gennemsnitligt seks børn, som
holder op med at cykle igen, men tilbage står et plus på to nye cyklister pr.
klasse. Det betyder, at kampagnen årligt bidrager med cirka 7.000 cyklende
børn.
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 BORNHOLMS CYKLIST FORBUND

Lokalafdeling af Dansk Cyklist Forbund
Midgårdsvej 14, 3700 Rønne
www.dcf.dk/lokalafd/bornholm

Formand:
Bodil Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95, bodil_munch@get2net.dk

Kasserer:
Mikael Kofod , Myregade 3, 3700 Rønne, 56 95 49 45,
mdkofod@12move.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Leif Hansen , Syrenvej 12, 3700 Rønne, 56 95 12 79
Poul Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95
Leif Dellgren , Virkelyst 9, 3700 Rønne, 56 95 46 24

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Hansen , Syrenvej 12, 3700 Rønne, 56 95 12 79
Heinz Holm , Segenvej 3, 3700 Rønne, 56 99 91 00

Revisor:
Kell Andersen , Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, 56 48 02 91

Revisorsuppleant:
Ole Jønsson , Asavej 36, 3700 Rønne, 56 95 70 56

Turudvalg:
Poul Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95
Ole Jønsson , Asavej 36, 3700 Rønne, 56 95 70 56
Tim Lambrect , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 56 95 82 83
Conny Dellgren , Virkelyst 9, 3700 Rønne, 56 95 46 24

Trafikudvalg:
Johan Lorentzen , Vestermarievej 30, 3700 Rønne,
56 99 03 40, fax 56 99 03 80, jl@b-byg.dk
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn@cykel.dk

Bladudvalg:
Bodil Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne,
56 95 50 95, bodil_munch@get2net.dk
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn@cykel.dk
Johan Lorentzen , Larsegade 9, 3700 Rønne,
56 99 03 40, fax 56 99 03 80, jl@b-byg.dk

Generalforsamling 2007

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 13. februar 2007 kl. 19.00
på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor.
Kasserer Mikael Kofod (genopstiller ikke * )
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlem Leif Dellgren (genopstiller ikke)
Bestyrelsessuppleant Heinz Holm
Bestyrelsessuppleant Tove Hansen (genopstiller ikke)
Revisor Kell Andersen

7. Valg af revisorsuppleanter samt delegeret.
Revisorsuppleant Ole Jønsson
Delegeret til landsmøde Erik Nielsen

8. Eventuelt.

*) Mikael ønsker ikke at fortsætte som kasserer, men modtager gerne
valg til bestyrelsen.

Forbundet vil være vært ved et lille traktement.
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(referat fortsat)
5. Forslag:  Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revi sor:
Formand: Bodil Munch, valgt for 2 år.
Kasserer: Mikael Kofod, valgt for 1 år.
(Mikael ønskede sidste år kun at blive valgt for 1 år, og vil i 2007 være ordinært på valg)
Bestyrelsesmedlem: Poul Munch, valgt for 2 år.
Bestyrelsessuppleant: Heinz Holm, valgt for 1 år.
Bestyrelsessuppleant: Tove Hansen, valgt for 1 år.
Revisor: Kell Andersen, valgt for 1 år.

7. Valg af revisorsuppleant og delegeret til landsm ødet:
Revisorsuppleant: Ole Jønsson, valgt for 1 år.
Delegeret DCF-landsmøde: Erik Nielsen, valgt for 1 år.

8. Eventuelt:
Der er kun få deltagere på søndagsturene.
På træningsturene er der langt flere om mandagen i forhold til om onsdagen,
der er for cyklister med moderat kørselstempo med alm. cykler.
Mikael foreslår ture, hvor sponsorerne med personale inviteres.

 www.vcta.dk

Vi cykler også til arbejde
i 2007
Kampagnen kører i år fra tirsdag den 1. maj
til torsdag den 31. maj 2007

Tilmelding senest fredag den 19. april 2007.
Det koster 30 kr. pr. deltager.

Læs mere på www.vcta.dk

Klik også forbi Inspiration til mere motion og få
gode idéer til aktiviteter for medarbejderne i
jeres virksomhed.

Formålet med kampagnen er at få flere til at
cykle mere.
Dette både for at øge folkesundheden og for at
reducere miljøforureningen.

Forhindringsbane ?

Det sker af og til, at midlertidige færdselstavler sættes i vejsiden, hvor cyklister
normalt færdes.
I mange tilfælde er der rigelig plads i rabatten, hvor de faste vejskilte jo også
befinder sig.
Vi vil derfor endnu en gang opfordre entreprenører m. fl. om at vise hensyn og
omtanke.
Især hvis skiltene ikke er suppleret med lygter, kan det få alvorlige følger for
en cyklist, der f. eks. bliver blændet af billygter og påkører skiltet.

Dette skilt burde være sat i rabatten,
da der er plads nok.

Her er skiltet sat så langt ude, at en
cyklist, der kører på asfalten, ikke vil
kunne ramme skiltet.

Cykelstier er for cykler.

Loven siger, at der ikke må parkeres
eller standses på en cykelsti.
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Referat fra generalforsamlingen 21. marts 2006

1. Dirigent:  Finn Carlsen,
som konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt og rettidigt indkaldt.
2. Referent:  Erik Nielsen.
3. Beretning ved formanden: Bornholms Cyklist Forbund stiftet den 26. marts
1985, har nu eksisteret i snart 21 år. Det aktuelle medlemstal er 161 mdl., en
tilbagegang på 6 medlemmer fra sidste år. Vi har tre udvalg: Tur-, Trafik- og
Bladudvalg hvor alle arbejder ihærdigt til afdelingens bedste. Erik deltog ved
landsmødet.
Bestyrelsesmøderne behandler det materiale vi får fra hovedforbundet, og vi
deltager i de kampagner, vi synes, at vi har kræfter til, og ellers er det jo
udvalgene, der gør det store arbejde. Turudvalget tilrettelægger turene, så det
bliver til en god oplevelse for deltagerne i de forskellige ture, der bliver
arrangeret. Der er holdt 6 bestyrelsesmøder. 2 møder med
Beredskabsforbundet angående Bornholm Rundt, som hjælper os ved
uddeling ved depoterne. Bestyrelsesmøderne  afholdes i fælles flok, både
bestyrelse og udvalg, så alle hele tiden holdes ajour.
Trafikudvalget: Udvalget har gjort et stort og synligt arbejde. De er til bords
ved Bornholms Regionskommunes vejvirksomhed, og det skal nok blive et
godt samarbejde til fælles bedste.
Bladudvalget: Erik er manden der tager sig af arbejdet som redaktør,
journalist, fotograf, skribent og udgiver, og en del cykler han da også ud med.
Det er et stort arbejde, Erik her udfører.
Turudvalget: Mandagsturene har haft stor tilslutning hele sommeren med
omkring 80 deltagere hver mandag. I år startede vi op med tre hold, og vi har
haft gode ansvarlige turledere, som pligtopfyldende møder op hver mandag
hele sommeren, dog måtte Poul melde fra, men begge Leif'er og to af
deltagerne tog sig af turene. Det er dejligt sådan møde op en mandag og se
så mange glade motionister.
Onsdagsturene har haft god tilslutning men selvfølgelig ikke som
mandagsturene. Det er jo tydeligt, at folk er interesseret i at køre hurtigt frem
for en at tage på en hyggetur. Jeg synes stadig, at onsdagsturene har deres
berettigelse, turene er hyggelige, og vi får både oplevet og snakket en masse.
Conny og Leif arrangerede 3 ture: Den 12. juni var dagen for STORE
CYKELDAG, hvor 16 friske cyklister deltog i turen ud i vores dejlige natur.
Frokost og kaffe blev nydt undervejs. Turen var på 55 km. På grillturen søndag
den 31. juli var 10 glade og forventningsfulde cyklister mødt op til en tur i det
blå. Lørdag den 26. november kørtes "Gløggtur", hvor 11 forventningsfulde
cyklister mødtes ved Onsbæk Blokhus, og Leif tog os med ud på en godt
tilrettelagt tur i skoven. Undervejs var der spørgsmål, som skulle besvares
skriftligt. Efter hjemkomsten indtog vi det pyntede bord med gløgg og
æbleskiver hjemme hos Conny og Leif. Svarene kontrollerede Conny, og ikke
alle havde været lige heldige med svarene. - Tak til Conny og Leif for at
arrangere disse tre ture, det er bare ærgerligt, at der ikke er flere, som har lyst
til en hygge-cykeltur.

Sydbornholm Rundt: Her deltog 74, et lidt mindre deltagerantal end året før.
Der er så mange tilbud af arrangementer, at vi må konstatere at der ikke er
søndage nok til alle de forskellige arrangementer, der bliver afviklet på en
sommer.
Tak til sponsorerne Q8 i Østermarie og Netto ved Vibegårds Runddel.
Nordbornholm Rundt: Der deltog 135, det er lidt flere end året forinden.
Deltagerne betragtede ruten som rigtig god, men også hård.
Bornholm Rundt: Her var der 908 deltagere, en lille tilbagegang, da vi havde
980 sidste år. I år havde vi deltagelse af MC-pensionisterne, som deltog som
observatører og kontrollanter. Det var en rigtig god ide, og alle var godt tilfreds
og mente, at det gav ro og tryghed over feltet. MC'erne gav også udtryk for, at
det gik godt over hele linien, og de gerne vil deltage igen.
To motorcykelbetjente deltog også som observatører og kontrollanter, og
deres tilbagemelding var, at de syntes, det er et godt arrangement. De vil
gerne deltage igen for at opretholde sikkerheden. En enkelt bøde blev uddelt.
Mange deltagere udtrykte, at det er et meget flot arrangement, og ved
deltagelse af både politi og MC-pensionisterne forløb turen meget mere roligt.
Ruten er godt afmærket med pile, der er levende poster på de udsatte steder,
hvor oversigten er minimal. Ved depoterne bliver der serveret i overflod.
Der er stadigvæk mange, der skal op og se hvordan vejret er, før de
bestemmer sig for at deltage, og 136 tilmeldte sig først lørdag eller søndag,
det var en hel del færre end tidligere år. Det skyldtes nok den større forskel i
gebyret for at tilmelde sig før 1. august og ved eftertilmelding.
Desværre er der stadigvæk mange, der starter udenfor startboksene, men vi
kommer det næppe til livs, før vi laver en form for startkontrol.
Ærgerligt nok er der folk, som synes, det er sjovt at fjerne skilte ude på ruten.
Vi mistede et par pile, og der kan derfor have været nogle, som kom på en
længere udflugt.
Beredskabsforbundet, Hjemmeværnspolitiet, MC-pensionisterne og
samaritterne gør et stort og ansvarligt arbejde for os, og uden dem ved jeg
ikke, hvordan det skulle kunne fungere. Sponsorerne er uundværlige - uden
deres velvillighed med økonomisk støtte, ville vi aldrig kunne arrangere for det
meget lave deltagergebyr.
Vi er så heldige at have mange hjælpsomme personer, som gerne står meget
tidligt op søndag morgen for at hjælpe os ved Bornholm Rundt. Alle ved selv,
hvad der skal gøres, og uden deres uvurderlige hjælpsomhed, havde det jo
aldrig fungeret.
En stor tak til hjælperne, MC-pensionisterne, sponsorerne, Hjemmeværns-
politiet, Beredskabsforbundet og Samaritterne. Tak til alle gode og pligtopfyl-
dende bestyrelses-  og udvalgsmedlemmer for et godt samarbejde i 2005.
4. Regnskab:  Regnskabet blev forelagt af Mikael skriftligt og mundtligt.
Beholdningen på 22.210,56 er ca. 30.000 kr. mindre end for et år siden. Dette
skyldes bl. a. indkøb af container og edb-anskaffelse.
Regnskabet blev godkendt.

(referat fortsættes på næste side)


