
 
 
 
Generalforsamling i Cyklistforbundets Herning afdeling 
 
Torsdag den 10. september kl. 19.00, 
Huset nr.7, lok. 2,01, Nørregade, Herning. 
 
Referat: 
Deltagere: Hele bestyrelsen og vores kontaktperson fra HB Jens Peter Hansen, Randers 
og et aktivt medlem. 
Afbud fra revisor Lilly Krarup. 
 
Velkomst ved formand Kurt Ravnsgaard. 
 
Program: 
 
1.  Valg af dirigent. 
Jens Perer Hansen blev valgt. 
 
2.  Valg af referent. 
Klara Søndergaard blev valgt. 
 
3.  Bestyrelsens beretning v. Kurt Ravnsgaard 
 
I følge vedtægterne starter vi med nyt fra Kurt Poulsen, trafik/færdselssikkerhed. Kommunen 
arbejder målrettet med at forbedre skolevejene for en del skoler i området. Der er lavet en 
cykelgade ved den ny skole i Hammerum. 
Pr. Klara Søndergaard fortæller om ny hjemmeside, der fungerer godt, mails til medlemmer og sms 
til cykel-tur-folk. Måske kan vi komme på Facebook som ”cyklister i Midtjylland” 
Turudvalget er samme person, evt. med hjælp fra en frivillig/ aktiv /fotograf. 
Dernæst kommer formandens beretning.  
 
Bestyrelse: Vi er 4  bestyrelsesmedlemmer. I efterår 2019 valgte et bestyrelsesmedlem at 
melde sig ud af cyklistforbundet og bestyrelsen.Kunne være rart med at være flere 
aktive !!!. 
 
Medlemstal.     Opdatering  Jan. 2020    87  medlemmer. 14 nye medl. Sidst på året 2019 
- fik Cyklistforbundet ny hjemmeside  med Umbraco.  Vi kan nu selv lægge cykelture - 
referat – billeder ind. 
 
Cykelture:   
Vi har haft 25 gode cykelture i år.  
30. august med Cityløbet, mange deltagere 30 cyklister og en masse mennesker på besøg i 
standen ved biblioteket. Al samarbejde med City-Allan er godt! 
cykel-grill-møder er godt,  
FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed blev startet op på Herning Herning Torv. Vi deltog 
med et par Rickshaws, der gav gratis transport til alle. 
Naturens Dag i Løvbakkerne,  Store cykeldag, Kulturfest Herning, Åbent hus på Gødstrup 
sygehus,  Sindets Dag,  Skolebørn o.lign.  gav ikke det store sus. (de 3 første gentager vi) 
Deltog i Lysfest ved Fuglsang sø den 21. dec. og Herning kommune havde inviteret os med 
til Indvielse af kommunens første cykelgade 19. dec. P4. 



Torsdags-ture, der efter hvis ønske?  blev forsøgt som onsdags-ture. Der er anskaffet og 
uddelt gule veste, men deltagerne og medlemmer er ganske få. De fremmødte kan/ vil blot 
cykle en lille tur, skal hurtigt til andet arrangement. Det betyder, at vi ikke kan lave gode og 
interessante ture. Max antal var 7 personer. 
                                                                             
 
 Landsmøde 2019.    Blev afholdt i Høje Tåstrup 
  Lørdag:  selve landsmøde. 
   Søndag:  Temadag. 
  Benny og Klara deltog  som delegeret. 
 
VCTA 2019:    Vi cykle til arbejde i Herning Kommune. 
 Vi  (Klara – Benny – Kurt P. og Erik) havde  valgt 3 steder, hvor de ville  dele  rundstykker 
ud tidligt om morgenen.  Dernæst havde vi et telt ved biblioteket med kaffe, snak, reklamer 
osv. Dejlig dag. 
 
Formand/halvårsmøde.  Det foregik  i Odense –  Her  var Benny og Erik.  
                                    Og der kommer i 2020 og info for ny hjemmeside. 
 
Cykelland Nu.  Danske cyklister – her føler vi os utrygge på cyklen.   Der er 
alt for mange steder – der er utrygt at cykle  Der blev i 2019 ca. 4000 
indberetninger  på et landsdækkende kort. Vi har derefter fået opfordring til 
at bruge disse punkter fra Herning til at påvirke vore politikere og kommune. 
Det er jo et cykelland, vi lever i.  (Vi var i TVmidt-vest) 
EL-Løbehjul:  
  Er også kommet  til Herning, må køre med hvis hastighed i gågade (5 km)  parkringzoner 
er oprettet.  Der er blevet sat skilte op på 3 rute til CYKEL og LØBEHJUL. MCH-ruten, til 
skoler ved Lillelunds vej og til  Den hvide Byved Birk Centerpark.      Pris 75 kr. pr. time for 
leje. 
 
Cykelgade i Hammerum. Herning Kommunes første CYKELGADE  ved ny skole, hvor 
biler kun må kører op til 30 km. Vi var med indvielse 19 dec. Der var tale – pølser – kaffe - 
m/m   Klara var med i Radio Midt & Vest talte kort om fordele ved  en   cykelgade.    
 
Kurt formands beretning blev godkendt. 
 
4.  Fremlæggelse af revideret regnskab v. Benny Leth. 
Regnskab for 2019 blev fremlagt med diverse bilag, underskrifter osv. 
Alt er afstemt og godkendt af formand og revisor. Vi andre godkender også regnskabet. 
 
5.  Indkomne forslag: 
Lave et årsplan, så medlemmer og interesserede kan planlægge efter det. 
Vi vil tilstræbe at lave et Årshjul. 
 
6.  Valg af bestyrelse: 
Kurt Ravnsgaard og Benny Leth er på valg og blev genvalgt. 
 
7.  Valg af bestyrelsessupleant: 
Trine Lindhardt Gaarsdahl blev valgt. Trine har givet fuldmagt skriftligt. 
Kurt Poulsen har trukket sig fra bestyrelsen. 
 
Trine Lindhardt Gaarsdahl kommer med i bestyrelsen. 



 
8.  Valg af revisor: 
Genvalg til Lilly Krarup. 
 
9.  Valg af revisorsuppleant: 
Kurt Poulsen bliver valgt. 
 
10.  Delegerede til Landsmøde 2020: 
Klara Søndergaard og Benny Leth vælges. 
 
11. Kurt Ravnsgaard og Trine Lindhardt Gaarsdahl vælges som suppleanter. 
 
12.  Eventuelt: 
Konstitueringsmøde tirsdag den 22. september kl. 14.00 på Biblioteket. 
 
 
Dirigenten, Jens Peter Hansen, takker for god ro og orden. 
 
Vi nyder kaffe og kage, mens snakken fortsætter.  
 
 
 
Konstitueringsmøde tirsdag den 22. september kl. 14 på Biblioteket. 
 
Formand Kurt Ravnsgaard bød velkommen til mødet. 
 
Valgets resultat: 
 
Formand:  Kurt Ravnsgaard<ravnsgaard@youmail.dk> 
Næstformand:  Trine Lindhardt Gaarsdahl<trine.benny@gmail.com> 
Kasserer: Benny Leth<bennyogbella@privat.dk> 
Sekretær:  Klara Søndergaard <klara.soendergaard@gmail.com> og 
<klara.soendergaard@godmail.dk> 
Revisor:  Lilly Krarup<mail@mamalilly.dk> 
Herning afdelingens repræsentant i færdselssikkerhedsrådet ved kommunen er Trine Lindhardt  
Gaardsdahl. 
 
 
 
 


