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Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 21. august 2021 kl. 12-17 
 
Til stede: Jens Peter Hansen, Claus Bonnevie, Fatima Hachem Ladefoged, Henrik Lun-
dorff, Mike Hedlund-White, Mads Wulff, Søren Pedersen (fra 15.30-17.00) 
Fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent) 
 
Afbud: Astrid Rasmussen, Trine Kvist Willumsen, Julie Schack 
 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 

2. Velkomstrunde 
Første fysiske møde i denne hovedbestyrelse, og der blev derfor taget en vel-
komstrunde med kort introduktion.  

 
3. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 

Størstedelen af opfølgningspunkterne blev gennemgået, idet de fleste var gen-
nemført og andre på dagens dagsordenen. 

 
4. Stillingtagen til behov for ekstraordinært landsmøde (bilag 2) 

Det havde tidligere været overvejet at gennemføre ekstraordinært landsmøde for 
at vedtage vedtægtsændring ift. mulighed for afholdelse af digitalt landsmøde. I 
forhold til udviklingen i COVID19-situationen var der var enighed om ikke at gen-
nemføre ekstraordinært landsmøde, men i stedet lægge op til vedtægtsændring 
på det ordinære landsmøde af hensyn til evt. fremtidige behov. 

 
5. Rammer, program og beslutningsforslag ifm. landsmødet (bilag 3) 

Landsformanden havde kontaktet dirigenterne fra sidste år med forespørgsel om, 
hvorvidt de ville genopstille til rollen igen.  
 
Der var enighed om at fremlægge forslag om ændring af vedtægter, så det frem-
adrettet vil blive muligt at afholde digitalt landsmøde. Første sætning i tidligere 
tekstforslag udskiftes med samme formulering, som de lokale afdelinger er opfor-
dret til at indføre i de lokale vedtægter. 
 
Aarhus-afdelingen havde indsendt to forslag til beslutning på landsmødet. Lands-
formanden ville tale nærmere med formanden for afdelingen.  
 
Hovedbestyrelsen drøftede behovet for at arbejde med kulturen på landsmødet, 
for at undgå negative ytringer og uhensigtsmæssigt fokus på formalia. Henrik 
Lundorff ville formulere en mundtlig oplæg til præsentation på landsmødet. 
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I forhold til opgaven om håndtering af Cyklistforbundet med meget begrænset 
økonomi blev det aftalt, at notatet igen deles i den lukkede Facebookgruppe. Hvis 
medlemmer har ønske om yderligere drøftelse af indholdet, vil der blive tilbudt et 
webinar. 
 
På landsmødet skal der vælges fire hovedbestyrelsesmedlemmer og to supple-
anter. Følgende fire mandater udløber: Mike White, Claus Bonnevie, Astrid Ras-
mussen og Søren Pedersen. Næstformand Claus Bonnevie havde besluttet ikke 
at genopstille, da han ønskede at skabe rotation i hovedbestyrelsen. I forlæn-
gelse heraf drøftede hovedbestyrelsen muligheden for at indføre en tidsmæssig 
grænse for, hvor længe et medlem kan opretholde en plads i hovedbestyrelsen.   
Sekretariatet ville derfor udarbejde et oplæg til diskussion på landsmødet om mu-
ligheden for begrænsning af valgperiode. 
 
Der vil blive udarbejdet opslag til web og sociale medier med opfordring til at op-
stille til hovedbestyrelsen. 
 

6. Arbejdsprogram og beretning (bilag 4) 
Beretning: 
Landsformanden ville snarest rundsende udkast til hovedbestyrelsens skriftlige 
beretning. Henrik Lundorff forventede at ville komme med input vedr. økonomien. 
 
Arbejdsprogram: 
Formuleringsmæssigt var der ønske om at ændre unges cykelvaner til ’Børn og 
unges mobilitet’ og cykeltyverier skulle tilføjes ’digitalt stelnummer’. Desuden var 
der ønske om i den uddybende tekst at tage højde for fokus på modal split og de 
manglende nationale mål på området. Ift. fremkommelighedspunktet var der øn-
ske om i teksten at uddybe behov for fokus på cykelvenlig revision af Færdselslo-
ven, og ifm. grøn omstilling at nævne fokus på ladcykellogistik og elcykler. Desu-
den blev det besluttet at tilføje et ekstra punkt som mulighed i arbejdsprogram-
met, nemlig ’organisatorisk udvikling’ i forhold til gentænkning af struktur, hoved-
bestyrelsen og afdelingers funktion mv. 
 
Sekretariatet ville rundsende formulering af færdigt udkast. 
 

7. Økonomigennemgang, inkl. budget for 2022 (bilag 5a, 5b, 5c, 5d) 
Sekretariatet forklarede, at den økonomiske situation fortsat var præget af den 
væsentligt nedsatte deltagelse i VI CYKLER TIL ARBEJDE i maj måned grundet 
COVID-restriktioner om fremmøde på landets arbejdspladser. Kampagnen plejer 
at bidrage med overskud til dækning af ikke-finansierede aktiviteter såsom poli-
tisk arbejde m.v. Den nedsatte indtægt peger pt. på et underskud ved årets ud-
gang i det samlede budget, dog således at der er en række muligheder for min-
dre forbedringer i budgettet i indeværende år. Også budgetudsigter for 2022 var 
dystre, da en række projekter stod til at udløbe og fortsat usikkerhed om udfaldet 
af genforhandlinger af sponsorater. Medlemstilslutningen var ligeledes nedadgå-
ende med faldende kontingentindtægter til følge. Næste års budget var baseret 
på støtte til afdelingerne på 150.000 kr. svarende til beløbet i 2021 og tilsvarende 
udgiftsniveauet for landsmødet grundet den økonomiske situation. 
 
Alvoren i den økonomiske situation førte til en længere drøftelse i hovedbestyrel-
sen om konsekvenser og muligheder. En forhøjelse af såvel kontingentet og som 
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prisen på deltagelse i VI CYKLER TIL ARBEJDE blev drøftet som muligheder. 
Sekretariatet blev bedt om at lave regneeksempler på forøget kontingent medreg-
net eventuelle udmeldelser.  
 
Der var desuden forslag om at søge lokale projekter med administrativt, betalt 
ophæng i sekretariatet. 
 

8. Revurdering af lønreduktioner og lønreguleringer (bilag 6) 
Grundet den økonomiske situation blev det vedtaget at videreføre direktøren og 
vicedirektørens lønreduktion i indeværende år samt fortsat at undlade at regulere 
lønningerne ift. prisudviklingen resten af året.   
 

9. Årets Cykeldynamo (bilag 7) 
Landsformanden laver opslag i den lukkede Facebook-gruppe og beder om for-
slag til Årets Cykeldynamo.  
 

10. Sponsorpolitik (bilag 8) 
Hovedbestyrelsen ønskede at gå væk fra nedskrevet sponsorpolitik i stil med den 
eksisterende fra 2005. I stedet blev det vurderet at basere sig på sekretariatets 
vurdering af at finde rimelige sponsorer og samarbejdsparter med løbende orien-
tering af hovedbestyrelsen.  
 
I forlængelse af diskussionen blev det aftalt på det kommende møde at drøfte 
nærmere om fremtidigt design af omfang og fokus for Cyklistforbundets aktiviteter 
ift. relevans for omgivelserne. 

 
Punkter til drøftelse 

 
11. Foreløbig mødeplan for 2021/2022 (bilag 9) 

Forslag til mødeplan for næste år blev foreløbigt godkendt, idet den dog vedtages 
endeligt af nyvalgt bestyrelse i november 

 
12. Opfølgning på infrastrukturaftalen (bilag 10) 

Den bredt vedtagne infrastrukturaftale blev drøftet. Det var vurderingen, at den 
ikke var visionær nok på cykelområdet bl.a. pga. hensyn til politisk bredde i afta-
len; cykelområdet fik sin egen delaftale, så Enhedslisten kunne tilslutte sig den 
del uden at tilslutte sig motorvejene mv. 
 
I 2022 vil der blive udmønte 400 mio. kr. ud af de afsatte 3 mia. kr. til cykelområ-
det, da året bliver ’Cyklingens År’. Hovedbestyrelsen drøftede hastigheden hvor-
med midlerne udmøntes. Landsformanden og KL havde sammen lavet et indlæg 
bl.a. om, at midlerne skulle hurtigt ud og arbejde i kommunerne. Cyklistforbundet 
skal i de kommende år arbejde for, at de afsatte midler på i alt 3 mia. kr. supple-
res af yderligere bevillinger på fremtidige finanslove for at sikre yderligere finan-
siering til cykelområdet.  
 
Balancen mellem aktivistisk kritik af oplæg og aftale vs. pragmatisk dialog med 
beslutningstagerne blev drøftet. Det blev konkluderet, at hovedbestyrelsen frem-
adrettet kunne være mere aktivistisk i sin tilgang, mens sekretariatet skulle fort-
sætte sin pragmatiske tilgang, hvor dialog og bilaterale møder er i fokus.  
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13. Grænsedragning mellem rollen som landsformanden og rollen som privat 

iværksætter på cykelområde 
Drøftelsen skete på baggrund af tidligere dialog i hovedbestyrelsen om at sikre 
adskillelse mellem landsformandens forskellige roller. Landsformanden foreslog, 
at han fremadrettet i sin kommunikation i sin rolle som landsformand for Cyklist-
forbundet ville benytte #pedalkraft og som privat iværksætter med sit firma Bi-
keep #nemogsikkercykelparkering. Der var opbakning til forslaget. 

 

Punkter til orientering 
 

14. Status på arbejdsprogram og igangværende frivilligopgaver (bilag 11) 
Henrik Lundorff orienterede om arbejdet med forslag til en cykelvenlig revision af 
Færdselsloven og tanker om, hvordan det til sin tid kunne præsenteres bedst for 
offentligheden.  
 

15. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 12) 
Sekretariatet kunne orientere om, at indsamlingen af minimum 100 personer, der 
giver 200 kr. til Cyklistforbundet var opnået, så status som almennyttig forening 
kunne opretholdes. Op til kommunalvalget ville der blive gennemført en bred ind-
samling til Cyklistforbundets løbende arbejde.  
 

16. Orientering fra direktør (bilag 13a og 13b) 
I forlængelse af den skriftlige orientering fremhævede direktøren, at det var en 
gevinst at Sidsel Birk Hjuler, sekretariatsleder for Supercykelstierne, med Cyklist-
forbundets opbakning var valgt ind i European Cyclists’ Federation’s bestyrelse 
med stort stemmetal.  

 
17. Orientering fra landsformand 

Den tidligere repræsentant gennem mange år i Kalundborg havde trukket sig ef-
ter en lang, god indsats. Et andet medlem, Annemette Tokkesdal Metz, havde 
meldt sig på banen som ny repræsentant, hvilket hovedbestyrelsen godkendte.   

   
18. Overvejelser og tanker 

Ingen bemærkninger under punktet 
 

19. Eventuelt 
Ingen bemærkninger under punktet 
 

20. Opfølgningspunkter fra dette møde  
 
- Notatet om politisk arbejde bestilt på sidste års landsmøde deles igen i den 

lukkede Facebook-gruppe. Hvis interesse for yderligere debat tilbydes mulig-
hed for webinar 

- Landsformanden rundsender udkast til hovedbestyrelsens skriftlige årsberet-
ning 

- Landsformanden taler med formanden for Aarhus-afdelingen om deres be-
slutningsforslag til landsmødet 

- Henrik Lundorff laver et udkast til et mundtlig oplæg om god kultur på lands-
mødet 
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- Sekretariatet udarbejder et oplæg til diskussion på landsmødet om mulighe-
den for begrænsning af valgperiode for hovedbestyrelsen 

- Der vil blive udarbejdet opslag til web og sociale medier med opfordring til at 
opstille til hovedbestyrelsen. 

- Landsformanden laver opslag i den lukkede Facebook-gruppe og beder om 
forslag til Årets Cykeldynamo 

- Sekretariatet rundsender mere info om VI CYKLER TIL ARBEJDE’s budget 
- Sekretariatet udarbejder oversigt over konsekvenser af at hæve kontingentet  
- På næste møde tages en drøftelse om Cyklistforbundets fokus skal rumme 

flere aspekter, særligt andre grønne mobilitetsformer 
 

 
21. Evaluering af mødet 

Ingen bemærkninger under punktet 
 

22. Bestyrelsens egen tid 
Refereres ikke, da sekretariatet ikke deltager 

 
 


