
Returadresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Træningsture 2010 – fra 3/5 til 18/8
- hver mandag start fra Vibegårds Runddel kl. 18.30 fra 3. maj
- hver onsdag start fra Vibegårds Runddel kl. 19.00 fra 5. maj

Store cykeldag 13. juni

Sydbornholm Rundt søndag den 20. juni 2010

Nordbornholm Rundt søndag den 18. juli 2010

Bornholm Rundt søndag den 22. august 2010

Start fra Østre Skole fra kl. 9.00.

Startgebyret er 175 kr. pr. deltager. Dette inkluderer forplejning øen rundt
og ved mål, samt medalje og diplom.

TILMELDING INDEN 1/8:
Tilmelding sker ved indbetaling af startgebyret via home-banking eller med
FI indbetalingskort i en bank:
+73<       +85386298

Husk at skrive deltagernes navne og adresser i tekstfeltet.
Indbetaling via FI kort skal ske inden 1/8.

Tildeling af startnummer sker løbende efter modtagelse af startgebyr.

Ønsker flere at køre sammen, skal tilmeldingen ske samtidig, og de enkeltes
navne skal påføres indbetalingen.

Læs mere på  www.cykelbornholmrundt.dk

Tilmelding kan IKKE foregå på e-mail.

FEBRUAR 2010

En cykelsti kan bruges til lidt forskelligt ........

 
Haslevej november 2009 og februar 2010

Det var med stor glæde at vi så, at kommunen efter asfaltering af Haslevej
havde gjort kantbane-cykelstien bredere.

Men vinteren strenges, og vejene smalles.

Mange steder oplever cyklister at blive presset af bilister, der kører for hurtigt.

Når der ligger sne i siden af vejen, bliver kørslen mere usikker, og når
bilisterne samtidig kører for hurtigt og for tæt på, opstår farlige og utrygge
situationer.
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 BORNHOLMS CYKLIST FORBUND

Dansk Cyklist Forbunds afdeling på Bornholm, Midgårdsvej 14, 3700 Rønne
www.dcfafd.dk/bornholm

Formand:
Bodil Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95, bodilmunch@email.dk

Kasserer:
Mikael Kofod , Fru Krabbes Vej 23, 3700 Rønne, 56 94 68 89

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Poul Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95
Tim Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 22 56 08 82

Bestyrelsessuppleanter:
Heinz Holm , Segenvej 3, 3700 Rønne, 56 99 91 00
Marianne Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72

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

Revisorsuppleant:
Ole Jønsson , Ellevej 8, Sorthat, 3700 Rønne, 56 95 70 56

Turudvalg:
Poul Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95
Ole Jønsson , Ellevej 8, Sorthat, 3700 Rønne, 56 95 70 56
Tim Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 22 56 08 82

Trafikudvalg:
Johan Lorentzen , Brombærløkken 8, 3700 Rønne,
56 99 03 40, lorentzenjohan@gmail.com
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn.bornholm@gmail.com

Bladudvalg:
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn.bornholm@gmail.com
Johan Lorentzen , Brombærløkken 8, 3700 Rønne,
56 99 03 40, lorentzenjohan@gmail.com

Der blev i 2009 kun udgivet 1 nummer af bladet.

Hvordan ser fremtiden ud med henblik på at skaffe nye medlemmer, der har lyst til
forbundets arbejde? Det er svært at få nye mennesker til at engagere sig.
Dirigenten takkede for saglige indlæg og god ro og orden under
generalforsamlingen, som sluttede med et mindre traktement.

Referent, Marianne Lambrecht

Generalforsamling 2010

afholdes onsdag den 24. februar kl. 19.00  på Rønne Bibliotek.

Dagsorden

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Indkomne forslag.

Valg af formand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter,
revisor, revisorsuppleant.

Valg af 2 delegerede til DCF’s landsmøde.

Eventuelt.

På valg er:
Formand (for 2 år) Bodil Munch modtager ikke genvalg
Kasserer (for 1 år) Mikael Kofod træder af som kasserer 24/2
Bestyrelsesmedlem (for 2 år) Poul Munch modtager ikke genvalg
Bestyrelsessuppleant (for 1 år) Heinz Holm modtager ikke genvalg
Bestyrelsessuppleant (for 1 år) Marianne Lambrecht genopstiller
Revisor (for 1 år) Kell Andersen modtager ikke genvalg
Revisorsuppleant (for 1 år) Ole Jønsson genopstiller
Delegeret til landsmødet Erik Nielsen modtager genvalg

Det er lykkedes bestyrelsen - bl. a. efter mødet på biblioteket i januar
- at finde kandidater til næsten alle poster.
Dog er en kandidat til formandsposten ikke endeligt fundet, men det
forventes at være tilfældet ved generalforsamlingen.

 Forbundet vil være vært ved et lille traktement.
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Referat af Bornholms Cyklist Forbunds Generalforsam ling d. 12.3.2009
1. Valg af dirigent: Leif Dellgren blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
indkaldt efter vedtægterne.
2. Valg af referent: Marianne Lambrecht blev foreslået og valgt.
3. Formandens beretning.
Formanden Bodil Munch aflagde mundtlig en fyldig beretning for 2008. Den
skriftlige beretning var omdelt ved generalforsamlingen. Spørgelysten var stor
efter den mundtlige rapport.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. Kasserer Mikael Kofod gennemgik
regnskabet, som viste et overskud. Regnskabet var vedlagt skriftligt til
orientering.
5. Indkomne forslag.
Ingen.
6. Valg af kasserer, 1bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter og revisor.
Kasserer på valg. Michael Kofod Valgt: Michael Kofod
Bestyrelsesmedlem på valg:   Michael Kofod Valgt: Carsten Olsen
Bestyrelsessuppleant på valg: Heinz Holm  Valgt: Heinz Holm
Bestyrelsessuppleant på valg: Carsten Olsen Valgt: Marianne Lambrecht
Revisor på valg: Kell Andersen Valgt: Kell Andersen
7. Valg af revisorsuppleant.
Revisorsuppleant på valg: Ole Jønsson  Valgt: Ole Jønsson
8. Valg af 2 delegerede til DCF’s landsmøde.
Delegeret 2 stk.: Erik Nielsen  Valgt: Ingen
Ingen af de tilstedeværende meldte sig til denne opgave. Den nye bestyrelse
fik til opgave at finde to delegerede.
9. Eventuelt:
Årsagen til medlemstilbagegangen blev drøftet. Er det unge eller gamle, der
forlader forbundet? Hvordan er fordelingen af dem, der forlader forbundet?
Dette kan der ikke svares på, da alder bl.a. ikke er noget, der oplyses om.
Man kan f.eks. tilmeldes som husstand. Der blev drøftet fordele og ulemper
ved at være medlem.
Det blev også drøftet, hvad lokalforeningen har ud af at være med i DCF. Er
der økonomi i medlemskabet? Hvordan fordeles midlerne mellem de lokale
afdelinger? Bestyrelsen blev anbefalet at arbejde med denne problemstilling,
og at den skulle komme med et forslag til DCF’s generalforsamling om en
ændret økonomisk fordeling af midler.
Det blev foreslået at bede trafikudvalget arbejde med forskellige ønsker som:
asfaltering at visse strækninger af cykelstierne, - at skiltningen blev tydeligere,
hvor heste og - eller cykler kan færdes.
Formanden blev rost i høje toner for det store arbejde, der i årets løb er udført
både omkring de forskellige cykelture, de forberedende løb (Nordbornholm og
Sydbornholm) og ikke mindst omkring arrangementet Bornholm Rundt.

Referat fra informationsmødet onsdag d. 27. januar kl. 19.00-20.30

Trods snestorm mødte 12 personer frem til informationsmødet arrangeret i
forbindelse med, at den mangeårige formand Bodil Munch har meddelt, at hun
ønsker at stoppe efter 25 år på posten. Samtidig træder Poul Munch ud af
bestyrelsen, og der skal vælges nyt medlem. Kassereren stopper også, og der
skal vælges ny kasserer/medlem på denne post.

Efter at der blev budt velkommen af formanden, orienterede formand og
bestyrelsen om arbejdet som lokalforening under Dansk Cyklist Forbund.
Foreningen er oprettet i 1985, og der er aktuelt 129 medlemmer.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, kasserer og 3 bestyrelses-
medlemmer) samt 2 suppleanter.

Der er nedsat flere udvalg:
Tur-udvalget som tager sig af at arrangere cykeltræning, cykelture, motionsløb
som Nord- og Sydbornholm Rundt samt Bornholm Rundt.
Trafik-udvalget som er aktivt for de trafik-politiske forhold, som forbedring af
cykelforholdene i samarbejde med Teknik og Miljø under regionskommunen.

Der er ligeledes et blad-udvalg, som udsender medlemsbladet Bornholmer
Cyklisten for at holde medlemmerne orienteret.

Den øvrige bestyrelse præsenterede sig og fortalte om de opgaver, de varetog
både i selve bestyrelsen samt ved hjælp under afvikling af motionsløb og
cykeltræningen.

De andre fremmødte præsenterede sig og tilkendegav, at de var interesserede
i at være behjælpelige med henholdsvis praktiske og administrative opgaver
både i bestyrelse og ved motionsarrangementer samt udvikling af en opdateret
hjemmeside og motionskalender.

Den afgående formand tilkendegav, at der var mulighed for nye tiltag, en
anden måde at løse opgaverne på, når hun stopper. Formanden erkender, at
en ny formand kan og skal ikke løse så mange opgaver, som hun har stået for
gennem årene. Bodil Munch vil gerne være den ny formand og bestyrelse
behjælpelig i den første tid.

Der blev drøftet forskellige måder at løse opgaver og
køre arbejdet videre på, således at der stadig er en aktiv
lokalforening og et Bornholm Rundt.

Mødet sluttede med en opfordring fra Bodil Munch om at
møde op til generalforsamlingen d. 24 februar
på Rønne Bibliotek.

Referent: Marianne Lambrecht
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Der må være en kant - nej det må der ikke.

Vi har oplevet, at der bliver afstribet med nogle meget tykke striber, der sporer
cykelhjulene.

Striberne er desuden glatte i vådt føre.

Nye rumlestriber bliver tilsvarende meget høje.

60 cm eller mindre er ikke meget at cykle på, når man skal holde øje med den
øvrige trafik, mens der er ting i vejkanten, f. eks. grene, sten, sne m.m.

Reflekser slides op
Reflekser på tøj og tasker kan slides op allerede efter et års brug. Tjek derfor
jævnligt, at de virker og husk at supplere med andre reflekser.

Den hænger nedad...
... og det skal du være ked af. De populære, små diodeknaplygter er måske
praktiske, men er de monteret forkert, bliver du ikke set.¨
Lygterne skal pege vandret ud i luften, henholdsvis fremad og bagud.

Fræsede rumlestriber på landevejen Rønne-Aakirkeby

Der er som forsøg lavet rumlestriber i asfalten på landevejen Rønne-Nexø.

Det er 3 ”striber”, en midterstribe og 2 kantstriber, der er lavet med større
afstand mellem rillerne, sådan at lyden i en bil bliver mere dyb, end når der
køres på de malede kantstriber.

Kører man med cykel på striben, føles det som om, cyklen vil splittes ad, hvis
man fortsætter.

Under normale vejrforhold vil en cyklist køre i kantbanen, men når der ligger
sne i kantbanen, skal cyklisten vælge mellem at køre lige op ad den malede
tykke rumlestribe eller til venstre for den fræsede stribe.

Det problem, som de malede striber medfører, bliver altså meget værre med
de fræsede striber, og reelt umuliggør cykling uden for de stille timer af
døgnet og afskærer brug af cyklen som et transportmiddel.

Forsøget med fræsestriberne foregår på statsveje flere steder i landet.
Vi forventer dog, at rillerne vil medføre frostskader og derfor siden afskaffes.


