Notat
26. oktober 2019

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde
26. oktober 2019 i Høje Taastrup
Valg af dirigenter
Navn
Jens Henriksen
Robert Beck

Afdeling
Odense
Sekretariatet

Valg af referent
Navn
Trine Stjernø

Afdeling
Sekretariatet

Valg af stemmetællere
Navn
Hanne Hounsgaard
Lis Jørgensen
Roger Christensen
Knud Anker Iversen

Afdeling
Sekretariatet
Hillerød
Gentofte
Vestegnen

Hovedbestyrelsens beretning
Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt.

Regnskab
Det fremlagte regnskab for 2018 og budget for 2020 blev godkendt.
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Arbejdsprogram
Af de fremlagte syv indsatsområder blev følgende fem valgt til at udgøre arbejdsprogrammet for 2020:






Cykling som middel til bedre folkesundhed
Cykling som bidrag til bedre klima
Øget fokus på unges cykelvaner
Sikkerhed
Øget fremkommelighed

Indkomne forslag
1

Forslaget fra Leni Blensø, Hillerød afdelingen om, at VCTA deltagere <= 30 år
betaler halv VCTA pris og får et års medlemskab derfor, blev af forslagsstiller
ændret til:
VCTA deltagere under eller lig med 35 år – der ikke er eller har været medlem af Cyklistforbundet de seneste to år – gives et års digitalt ungdomsmedlemskab.
Hovedbestyrelsens ændringsforslag: Landsmødet pålægger hovedbestyrelsen at undersøge muligheden for, at deltagere i VCTA – der ikke er eller har
været medlem af Cyklistforbundet seneste to år – gives et særtilbud på standardmedlemskab til 175 kr., der dog ikke omfatter den trykte udgave af Cyklister.
Hovedbestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget og dermed blev forslagsstillers forslag forkastet.

2

Forslag fra Thomas Otzen, Brøndby-Hvidovre afdelingen om, at Landsmødet
flyttes til afholdelse hvert år i august eller september, blev forkastet.
Et ændringsforslag om at holde landsmødet i maj måned blev ligeledes forkastet.
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3

Forslag fra Jens Kvorning (København), Karl Gammelmark (Lyngby-Taarbæk/Rudersdal): Landsmødet pålægger hovedbestyrelsen at arbejde målrettet for at vende medlemstilbagegangen til fremgang. Målet er at 1% af alle
hverdagscyklister er medlemmer af Cyklistforbundet om 10 år, svarende til
45.000 medlemmer i 2029. Om 5 år i 2024, skal CF have nået ½% eller
22.500 medlemmer.
Hovedbestyrelsens ændringsforslag: Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at fortsætte arbejdet med at øge antallet af medlemmer. Landsmødet
opfordrer samtidig alle lokalafdelinger til aktivt at bidrage til en øgning af
Cyklistforbundets medlemmer.
Hovedbestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget og dermed blev forslagsstilleres forslag forkastet.

4

Forslag fra Jens Kvorning (København), Flemming Møller (København), Christina Brunken (København), Tage Winther Larsen (København) og Karl Gammelmark (Lyngby Taarbæk):
Mødeindkaldelser og dertil hørende bilag til HB møder lægges på hjemmesiden senest to dage inden mødet. Tilsvarende med referater fra møderne
med kommentarer fra mødedeltagerne.
Hvis der er fortrolige dokumenter, sendes de særskilt til HB's medlemmer
Hovedbestyrelsens ændringsforslag:
Landsformanden skal sørge for, at dagsordenen for kommende hovedbestyrelsesmøder forinden deles i Facebook-gruppen for medlemsvalgte og repræsentanter samt, at referaterne fra hovedbestyrelsesmøderne offentliggøres i samme gruppe, således at medlemmer kan diskutere trufne beslutninger, og HB medlemmer får mulighed for at supplere referatet med egne,
uddybende synspunkter.
Hovedbestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget og forslagsstilleres forslag
blev dermed forkastet.
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Forslag fra Jens Kvorning (København), Flemming Møller (København), Christina Brunken (København), Tage Winther Larsen (København) og Karl Gammelmark (Lyngby Taarbæk):
HB er flere gange blevet opfordret til at indføre kvartalsregnskaber for at
undgå store overraskelser i millionstørrelsen, som dem man har haft i 3 omgange i de sidste 8 år. Det blev afvist af sekretariatet og HB. Vi opfordrer
derfor Landsmødet til at bede om, at det sker.
Forslaget blev ikke vedtaget

Valg til Hovedbestyrelse (HB)
Opstillede kandidater

Antal stemmer

Valgt til HB

Valgt til
suppleant

Astrid Maria B. Rasmussen

73

2 år

Søren Pedersen

65

2 år

Claus Bonnevie

59

2 år

Mike White

58

2 år

Trine Kvist Willumsen

46

1. suppleant

Kim Rødkjær

40

2. suppleant

Henrik Lundorff Kristensen

39

Ikke valgt

John Schmidt

30

Ikke valgt

Conor Klingenberg

23

Ikke valgt

Bent Olsen

17

Ikke valgt

Michael Allan Hansen

8

Ikke valgt
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Valg af landsformand
Jette Gotsche blev genvalgt som landsformand uden modkandidat.

Valg af revisorer
Valgt som revisorer (for en ét-årig periode) blev:
Navn
Afdeling
Ebbe Nielsen
Favrskov
Hans Erik Rasmussen
København
Valgt til revisorsuppleanter (for en ét-årig periode) blev:
Navn
Afdeling
Flemming Nielsen (1. suppleant) Rødovre
Lis Jørgensen (2. suppleant)
Hillerød

