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Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 5. februar 2022  
 

Til stede: Jens Peter Hansen, Janus Boye, Mike Hedlund-White (fra kl. 12:35), Søren 

Pedersen, Line Ringsholt Jensen, Troels Andersen, Henrik Lundorff Kristensen, Julie 

Schack, Pablo Celis (på teams)  

Fra sekretariatet: Direktør Klaus Bondam, projekt- og kommunikationschef Jane Kofod 

(referent), regnskabschef Hanne Hounsgaard (kun til pkt. 11)  

Afbud: Fatima Hachem Ladefoged 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 

Punkterne blev gennemgået. Jens Peter Hansen orienterede om, at John Gade er kontaktet. Henrik 

Lundorff Kristensen redegjorde for, at det aftalte webinar om lokale aktiviteter og ansøgninger ikke 

havde kunnet lade sig gøre på grund af privat arbejdspres. Det blev besluttet, at sekretariatet til 

næste HB-møde udarbejder udkast til ensartede og overordnede retningslinjer for fordeling af lokal-

puljens midler. Privat arbejdspres havde også forhindret den planlagte rundsendelse til eksper-

ter/fagpersoner af udkast til færdselslovsrevision for at kvalificere forslaget yderligere. Alle punkter 

er dermed håndteret. 

 

 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 

3. Beslutning om fordeling af kontaktpersoner (bilag 2) 

Jens Peter Hansen redegjorde for opgavetyper og omfang og foreslog, at de nye kontaktpersoner 

skriver ud til ’egne’ afdelinger for at præsentere sig, invitere til spørgsmål og byde sig til i forhold til 

eventuel deltagelse i lokale arrangementer. Sekretariatet lægger kontaktpersoner på hjemmesiden 

og udarbejder en skabelon til kontaktpersonernes mailhenvendelse til afdelingerne, som rundsen-

des til HB.  

 

4. Beslutning om forårsseminar for hovedbestyrelse, afdelinger og repræsentanter 

Datoen 21. maj 2022 blev besluttet. Klaus Bondam oplyste, at Mødecenter Odense ikke længere 

har åbent i weekenden, men at der afsøges mulige pladser i København (fx Kulturhuset Islands 

Brygge), fordi der i år overvejes deltagelse af sekretariatsmedarbejdere. Det har efter mødet vist 

sig, at Kulturhuset Islands Brygge er for småt, så alternativer placeringer i København afsøges. 

 

5. Brug af fonds- og puljemidler i lokale afdelinger (bilag 3) 

De foreslåede retningslinjer blev godkendt – dog under forudsætning for at ordet ’inhabilitet’ indar-

bejdes i punkt 5, og at ’kontakt sekretariatet ved tvivlstilfælde’ tilføjes punkt 3. Sekretariatet lægger 



 

 

Side 2 af 4 

retningslinjerne på Frivilligportalens ’hjælp til afdelingerne’-området (cyklistforbundet.dk/frivilligpor-

talen/hjaelp-til-afdelingerne/) og tager initiativ til, at regningslinjerne kommunikeres ud afdelingerne  

 

 

Punkter til drøftelse 

 

6. Indledende strategisk drøftelse om fremadrettet vision (bilag 4) 

Jens Peter Hansen opfordrede til en diskussion, hvor der først tages bestik af, hvor omverdenen er 

om fem år, dernæst hvor Cyklistforbundet skal være om fem år og til sidst Cyklistforbundets organi-

sering om fem år. Han præciserede, at dagens drøftelse ikke skulle være konkluderende, men 

skulle fungere som en første drøftelse. Herefter fulgte diskussion. Sekretariatet præsenterer på næ-

ste HB-møde et opfølgende arbejdspapir med input fra dagens diskussion og input til, hvordan for-

årsseminaret kan inddrages som godt forum til den videre strategidrøftelse.  

 

7. Forslag til ændringer i regler og lovgivning ifm. Cyklens År (bilag 5a og 5b) 

Troels Andersen gennemgik de eftersendte 10 forslag til ændringer i regler og lovgivning. Herefter 

fulgte en drøftelse af indhold og sammenhæng med punktets fremsendte bilag 5a og 5b (om hen-

holdsvis ændringer i Færdselsloven generelt og ændringer i lovens § 7/særlige regler for cyklister). 

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Jens Peter Hansen (tovholder), Pa-

blo Celis og Henrik Lundorff Kristensen, som i et notat samler de ændringer op, som der er enighed 

om, at Cyklistforbundet skal gå ud med samt køreplan til, hvad der kan/skal ske herfra (fx inddra-

gende proces på forårsseminar, henvendelse til minister, præsentation på Trafikdage i Aalborg).  

 

Punkter til orientering 
 

8. Orientering om midlertidig ledelsesstruktur i sekretariatet (bilag 6) 

Klaus Bondam opsummerede kort punktets bilag, og der var enighed om at acceptere, at bilagsser-

viceringen indtil videre begrænses en smule. Klaus Bondam og Jane Kofod gav begge udtryk for, at 

der med den nye ledelsesstruktur er fundet en god form, hvor opgaverne løftes samtidig med, at 

der sikres stabilitet til hverdagen i sekretariatet. 

 

9. Status på arbejdsprogram og igangværende frivilligopgaver (bilag 7) 

Der var ingen kommentarer. Klaus Bondam orienterede om, at man i sekretariatet var opmærksom 

på at lave klar forventningsafstemning med Foreningen Københavns Cykelfællesskab, at Cyklistfor-

bundet kan bakke op om initiativer, men ikke har mulighed for at løfte konkret med medarbejderti-

mer etc.  

 

10.  Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 8) 

Jane Kofod redegjorde for hvilke indsamlingsindsatser planlagt til første kvartal 2022, som qua den 

den hidtidige vicedirektørs opsigelse lægges til midlertidigt bero, samt for de nye muligheder for en 

digital hverveindsats, som et Google Grant til gratis google-annoncer giver mulighed for. Janus 

Boye bad om, at mobiliseringsarbejdet sættes på dagsordenen som drøftelsespunkt til næste HB-

møde. Det vil ske med udgangspunkt i et notat, som sekretariatet præsenterer.  

 

11.  Økonomiorientering (bilag 9a, 9b og 9c)  

Hanne Hounsgaard gennemgik bilagene – herunder den valgte løsning til at tydeliggøre budget-

oversigten. Der var enighed om, at opdelingen i medlemsorganisation, projekt/VCTA, projekt/ i øv-

rigt udskillelsen og kapacitatsomkostninger giver en nemmere forståelse af Cyklistforbundets øko-

nomi. Der blev efterlyst en udspecificering af udgifter til udgivelse af CYKLISTER, som vil blive 

https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/hjaelp-til-afdelingerne/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/hjaelp-til-afdelingerne/


 

 

Side 3 af 4 

rundsendt til HB efter mødet. Sekretariatet blev desuden bedt om at præsentere en grafik over al-

der på udmeldte medlemmer. 

 

12. Orientering fra direktør (bilag 10) 

Klaus Bondam uddybede bilaget og præsenterede det grafiske udtryk til årets VI CYKLER TIL AR-

BEJDE-materialer. Pablo Celis spurgte om, der er indgået aftaler med cykelhandlere om at promo-

vere kampagnen fx i form af flyers etc. Klaus Bondam/Jane Kofod redegjorde for, at sekretariatet 

har en løbende dialog med Danske Cykelhandleres Thomas Johnsen, men at DC ikke kan på-

lægge de enkelte cykelhandlere at lægge flyers på disken etc., og at sekretariatet ikke har ressour-

cer til det timetunge arbejde, som det ville være at indgå i dialog med de enkelte cykelhandlere. 

Troels Andersen opfordrede til at undersøge mulighederne for at indgå aftaler med samarbejds-

kommunerne om, at kampagneplakater kommer op i kommunens lysmaster a la valgplakater. Kom-

muner kan som vejmyndighed give tilladelse til det, samt at overveje om samarbejdskommunerne 

ville kunne række ud til de lokale cykelhandlere.  

 

13. Orientering fra landsformand 

Jens Peter Hansen orienterede om, at Jens Falk (www.jensfalktrafik.dk), der sammen med Pablo 

Celis har fået en Cykelpuljebevilling til at opdatere og digitalisere Cyklistforbundets Cykelparke-

ringshåndbog fra 2007, har spurgt om at overtage domænet cykelviden.dk. Cyklistforbundet ejer 

domænet, hvor det nu lukkede projekt Cykelviden, der var finansieret af Transportministeriets cy-

kelpulje for en del år siden, fortsat ligger. Jane Kofod, der sidder med i projektets styregruppe, re-

degjorde for, at der udover problematikken med domænanavn udestår en afklaring i forhold til, hvor 

den opdaterede håndbog rent servermæssigt skal ligge. Projektet lægger op til, at håndbogen 

skulle ligge under Cyklistforbundet.dk – og altså på Cyklistforbundets server, hvad der teknisk ikke 

er noget til hinder for. Men der er ifølge Jens Falk ikke afsat midler til Cyklistforbundet til webarbej-

det med at opbygge det nødvendige subsite til det. Der er desuden lagt op til, at den digitale hånd-

bog efterfølgende og altså efter projektafslutning skal opdateres efter behov. Også her udestår der 

en afklaring af finansiering af det arbejde. Henrik Lundorff Kristensen mente, at det er i Cyklistfor-

bundets interesse, at informationen kommer ud, hvad der var bred enighed om. Jane Kofod vil i sty-

regruppen arbejde for den bedste løsning i forhold til at få informationen, uden at Cyklistforbundet 

ufinansieret skal løfte et omfattende webarbejde og de efterfølgende løbende opdateringer.  

Transportminister Benny Engelbrechts afgang og de efterfølgende tweets fra landsformanden og 

direktør gav anledning til en drøftelse af det kommunikative snit mellem at bakke op om det opnå-

ede og påpege manglerne. 

 

14.  Overvejelser og tanker 

Jens Peter Hansen konstaterede, at der ikke var meldt noget ind til punktet. 

 

15.   Eventuelt 

Foranlediget af Troels Andersen blev det drøftet, i hvilken grad man som medlem af Cyklistforbun-

dets offentlig kan gå ud med egne holdninger og give udtryk for, hvad man kæmper for, eller om 

man er forpligtet til at udtale sig på forbundets vegne, hvis det strider mod egen personlige hold-

ning. Skal man fx stå på mål for forbundets landsmøde-besluttede holdning, at Cyklistforbundet an-

befaler brug af cykelhjelm, men ønsker ikke lovkrav på området, hvis man selv mener, at Cyklistfor-

bundet slet ikke bør have nogen holdning til brug af cykelhjelm overhovedet, fordi en anbefaling af 

brug af cykelhjelm puster til en forståelse af, at det er farligt at cykle. Henrik Lundorff Kristensen ef-

terlyste en afstemning i HB om Cyklistforbundets holdning til cykelhjelm. Jens Peter Hansen rede-

gjorde for, at som HB-medlem skal man kommunikere forbundets holdninger, og ønskede man en 

ændring i Cyklistforbundets holdning til cykelhjelm, kræver det et forslag til Landsmødet og en be-

handling der. Janus Boye huskede på, at der er formalia i en forening som Cyklistforbundet - hvis 

http://www.jensfalktrafik.dk/
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en holdning er vedtaget på landsmødet, kan det kun ændres på landsmødet. Holdninger til færd-

selslovsændringer er der ikke taget på landsmøde, og det giver derfor HB et større råderum på det 

område.  

 

16. Opfølgningspunkter fra dette møde  

• Fordeling af lokalpuljemidler: Sekretariatet udarbejder udkast til ensartede og overord-

nede retningslinjer for fordeling af lokalpuljens midler - inkl. principper for prissætning og 

inkl. afklaring af, hvordan ansøgere efterfølgende kan få svar på eventuelle spørgsmål til 

fordelingen 

• Områdefordeling: Sekretariatet lægger kontaktpersoner på hjemmesiden og udarbejder 

en skabelon til kontaktpersonernes henvendelse til kredsene, som rundsendes til HB. 

• Retningslinjer for afdelinger/repræsentanters brug af eksterne midler: Sekretariatet 

lægger formulering om retningslinjer for afdelinger/repræsentanters brug af eksterne mid-

ler særligt med fokus på betaling af opgaver udført af bl.a. bestyrelsesmedlemmer på Fri-

villigportalens område ’hjælp til afdelingerne’ (cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/hjaelp-til-

afdelingerne/). Sekretariatet tager desuden initiativ til, at retningslinjerne kommunikeres ud 

afdelingerne 

• Strategi-arbejdet: Sekretariatet præsenterer et opfølgende arbejdspapir, der indeholder 

input fra strategidiskussionen på mødet den 5. februar – inkl. overvejelse om, hvordan for-

årsseminaret kan inddrages som godt forum til at hente lokale input til det videre strategi-

arbejde 

• Revidering af Færdselsloven: Den nedsatte arbejdsgruppe samler i et skriv de ændrin-

ger op, som der er enighed om, at Cyklistforbundet skal gå ud med samt køreplan til, hvad 

der kan/skal ske herfra 

• Mobilisering: Mobiliseringsarbejdet sættes på dagsordenen som drøftelsespunkt til næste 

HB-møde med udgangspunkt i et skriv om arbejdet med mobilisering og rekruttering, som 

sekretariatet præsenterer 

• Økonomi: Sekretariatet præsenterer en udspecificering af udgifter til udgivelse af CYKLI-

STER samt en grafik over alder på udmeldte medlemmer. 

 

17.  Evaluering af mødet 

Pablo Celis efterlyste tid til at diskutere og gjorde opmærksom på, at de mange punkter til oriente-

ring kunne tages på mail forud for møde.  

 

18.  Bestyrelsens egen tid 

Der blev ikke taget referat under dette punkt 

https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/hjaelp-til-afdelingerne/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/hjaelp-til-afdelingerne/

