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PROGRAM FOR LØRDAG DEN 26. OKTOBER 2019  
Formelt landsmøde  
 

10.00 Kaffe og registrering af deltagere 

 
 

11.00 Åbning af det formelle landsmøde:  
- Valg af dirigent  
- Valg af referent og stemmetællere 
- Hovedbestyrelsens beretning v/ landsformand Jette Gotsche 

- Regnskab for 2018 og budget for det kommende år v/ vicedirektør 
Trine Stjernø 

- Afrapportering om resultatet af den på sidste landsmøde vedtagne ar-
bejdsgruppe om hovedbestyrelsens arbejde og funktion  

- Fremlæggelse af og debat om hovedbestyrelsens forslag til arbejds-
program  

 

13.00 Frokost (mulighed for afstemning om arbejdsprogrammet via plancher) 

 
 

14.00 Landsmødet fortsat: 
- Behandling af indkomne forslag 
- Året der gik og året der kommer v/ direktør Klaus Bondam 

 
 

15.00  Kaffe (sidste mulighed for at stemme om arbejdsprogrammet) 

 

15.15  Landsmødet fortsat:  
- Valg af hovedbestyrelse og suppleanter 
- Resultat af afstemningen om arbejdsprogram 
- Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter  
- Eventuelt 
- Evaluering af landsmødet 
 
Afslutning af det formelle program 

 
 

17.00 Ordet er frit 
Har du en oplevelse eller erfaring fra dit lokale arbejde, du gerne vil dele, 
eller har du en udfordring eller gode ideer, du vil tage op i plenum? Indlæg 
kræver forhåndstilmelding til post@cyklistforbundet.dk senest 12. oktober 
2019 af hensyn til planlægningen. 
 

19.00 Middag Inkl. underholdning v/ cellist Ida Riegels 
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PROGRAM FOR SØNDAG DEN 27. OKTOBER 2019 

Kombinationstransport og sikkerhed   
 
 
 

08.30  Cykeltur eller gåtur i nærområdet  
Turen er arrangeret af Cyklistforbundets afdeling Vestegnen og går blandt 
andet forbi den næsten færdige cykellegebane, som er anlagt med støtte 
fra Cyklistforbundet via bevilling fra Nordea-fonden. 

  
 

10.00  Hvordan kombinerer vi cykling og kollektiv transport?  
Vi har inviteret centrale aktører på området, DSB, Movia og Forbrugerrå-
det TÆNKs Passagerpulsen, til at give deres syn på sagen.  
Cyklistforbundet direktør Klaus Bondam er moderator.  

 
 

11.00 Kaffe  
 
 

11.15 Debat om kombinationstransport  

 I forlængelse af panelets indlæg vil der være spørgsmål fra salen og debat 
med paneldeltagere 

 
 

12.30 Frokost  
 
 

13.15 Cykling og trafiksikkerhed 

Med udgangspunkt i statistik og viden om, hvilke slags ulykker, der sker for 
cyklister, vil ingeniør Anne Eriksson Vejdirektoratets afdeling for trafiksik-
kerhed og cykling give et indblik i, hvordan man vil kunne ændre på udvik-
lingen, status på Færdselssikkerhedskommissionens kommende hand-
lingsplan, udfordringer med el-cykler, speedpedelecs og el-løbehjul m.m.  

 
Der vil være mulighed for spørgsmål og debat undervejs. 

 
  

14.15 Afrunding og tak for denne gang  

 
 

 
 
 


