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Referat af HB-møde søndag d. 3. februar 2019 

 

Deltagere 

Hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Claus Behrendsen, Jens Peter Han-

sen, Mike Hedlund-White, Jeppe Lauritsen, Julie Schack, Mads Øbro, Søren Pedersen 

(fra kl. 12.45), John Schmidt.  

 

Til stede fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent) 

 
Til stede under dele af mødet (primært behandling af pkt. 4): Karl Gammelmark (Hverve-
udvalget), Simon Søndergaard (Internationalt udvalg), Thomas Otzen (Hverveudvalget), 
Jens Kvorning (Hverveudvalget og Internationalt Udvalg) 
 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, dog således at pkt. 4 blev behandlet først af hensyn til de 
fremmødte repræsentanter fra udvalg.   

 
2. Opfølgningspunkter fra seneste møde 

Status på opfølgningspunkterne blev taget til efterretning, idet nogle skulle behandles 
på dagens møde. De punkter, der ikke var gennemført endnu, blev overført til over-
sigten over opfølgningspunkter for dette møde, jf. pkt. 17.  
 

3. Landsmødets placering 2019 
Forslaget om at placere landsmødet i Høje Taastrup blev godkendt. Yderligere blev 
det aftalt, at der forud for landsmødet skulle udarbejdes en procedure til skelnen mel-
lem medlemsforslag til debattemaer og egentlige beslutningsforslag. Der var opbak-
ning til at forsøge at få DSB og andre transportselskaber til at deltage på landsmødet 
med fokus på cykelmedtagning og kombinationstransport, som kunne være et gen-
nemgående tema for søndagen.  
 
Desuden blev det nævnt, at der havde været ønske fra medlemmerne om, at der 
kunne blive taget hensyn til geografisk tilhørsforhold, når der fx fordeles pladser til 
middagen, så deltagere fra samme område kunne få lettere ved at finde hinanden.  

 
4. Endelig beslutning om nedlæggelse af udvalg  

Punktet blev kort indledt uden gæsterne fra udvalgene, som herefter deltog i behand-
lingen af punktet. Herefter ridsede landsformanden op, hvilke overvejelser, der lå til 
grund for HB’s drøftelse om nedlæggelse af Internationalt Udvalg og Hverveudvalget. 
Overvejelserne bundede bl.a. i et ufrugtbart samarbejde med tovholderen for de to 
udvalg. På den baggrund og efter ønske fra begge udvalg om at fortsætte arbejdet, 
besluttede HB, at Julie Schack fremover skulle være tovholder for Internationalt Ud-
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valg og Mike Hedlund-White tovholder for Hverveudvalget. Derved sikredes også fort-
sat ophæng til HB og derved en bedre mulighed for, at arbejdet i udvalgene flugter 
HB’s løbende beslutninger og prioriteringer.  
 
Det blev understreget, at beslutningskompetencen ligger hos HB i forhold til, hvilke 
opgaver eller aktiviteter et givent udvalg kan arbejde med. Der kan derfor ikke ligge 
beslutninger om dette hos udvalgene. Udvalgene kan indstille forslag til HB, der træf-
fer beslutning under hensyntagen til Cyklistforbundets øvrige virke.   
 
Under punktet var der en drøftelse af ad hoc arbejdsgrupper vs. udvalg. Selvom der 
var holdninger for og imod, var der dog en udbredt enighed om, at det ville være 
gavnligt med begge dele. 
 
Fra udvalgenes side blev der peget på, at der kunne være behov for at genbesøge 
det opstillede regelsæt for arbejdet i udvalgene. Repræsentanter for udvalgene kvitte-
rede desuden for, at udvalgene var blevet inddraget og hørt i processen. Tilsvarende 
takkede HB for input fra udvalgene, der havde skabt grundlag for en anden løsning 
end en nedlæggelse af udvalgene.   

 

Punkter til drøftelse 
 
5. Udveksling af mærkesager 

De enkelte HB medlemmer og suppleanter fremlagde deres respektive mærkesager, 
der rummede bl.a. fremkommelighed, mobilitet, sundhed, klima, cykelglæde, hver-
dagscyklisme, Cyklistforbundets image udadtil, styrket organisering og øget engage-
ring af unge og frivillige generelt. 
 
Direktøren fremhævede, at klimadebatten lige nu er et vigtigt sted for Cyklistforbun-
det at være tilstede, hvilket der var bred enighed om.  

 
6. Indledende tanker om fremtidige organiseringer 

Der blev af flere peget på et behov for at forynge forbundet ved at gribe nogle af de 
aktuelle strømninger i samfundet, f.eks. klimadebatten, og skabe alliancer med nye 
grupperinger. Foryngelsen af medlemskaren kunne eksempelvis ske via: 
 Gratis medlemskab til studerende 
 Øget samarbejde med universiteter, hvilket også ville skabe adgang til ny viden. 
 Mentorordning for unge i politisk indflydelse, f.eks. ved at invitere engagerede 

unge til at deltage i afdelingernes møder med kommunen 
 Udbredelse af Sygklisters organisering til andre byer i landet.  
 Grønne/unge ambassadører, jf. Ung Energi. 
 
Desuden blev der mere generelt talt om træning i offentlig kommunikation, så lokale 
aktive kan fungere som troværdigt talerør i lokale medier mv. og derved efterspørges 
løbende af medier og allianceparter. Mulighed for at være frivillig og aktiv uden nød-
vendigvis at være indforskrevet til at deltage i formalia såsom bestyrelsesarbejde blev 
ligeledes vendt. 
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7. Forberedelse af forårsseminar for afdelinger og repræsentanter 
HB bakkede op om, at forårsseminaret d. 9. marts 2019 sætter fokus på dels organi-
sering, jf. pkt. 6, og dels værktøjer til mødet med nye/potentielle medlemmer med ud-
gangspunkt i ’forumteater’ som metode. Sekretariatet ville herefter gå videre med 
planlægningen.  
 
Der var forslag om at udvide forårsseminaret, så hver afdeling inviteres til at sende to 
personer (ikke nødvendigvis formanden). Desuden inviteres som hidtil alle repræsen-
tanter. 
 
Også ønske om at give afdelingerne redskaber til kommunikation på sociale medier, 
simpel videoproduktion mv. Dette ville dog blive i anden sammenhæng end dette års 
forårsseminar.  

 
8. Drøftelse af den politiske indsats CYKELLAND.NU 

Sekretariatet gav en status på arbejdet med udspillet, der generelt var blevet taget 
godt imod, selvom det også havde givet anledning til negative reaktioner bl.a. om-
kring forslaget om befordringsfradraget og lavere hastigheder i byerne. Der blev efter-
spurgt flere beregninger for at sætte ting i perspektiv og henvisninger til udenlandske 
erfaringer. Sekretariatet arbejdede løbende på at udvide og underbygge argumenter 
og alternative tilgange.  
 
Det havde været en øjenåbner, at det havde været så relativt nemt at skaffe ambas-
sadører til CYKELLAND.NU, hvilket gav optimisme omkring en senere etablering af 
et advisory board eller lign.  
 
Det interaktive kort bar præg af mange markeringer visse steder i landet og andre 
områder helt uden markeringer. Det blev derfor aftalt, at der sendes endnu en opfor-
dring til lokalafdelinger om at bruge og dele kortet.   
 
Mediedækningen havde ikke været optimal ved selve lanceringen, da Politiken ud-
skød historien af flere omgange, men der var løbende lavet offensiv pressearbejde, 
der havde givet fint afkast. En Megafonundersøgelse understøtter bl.a. dette arbejde. 
Undersøgelsen rundsendes til HB. 
 
Der ville blive fulgt op på udspillet frem mod valget med bl.a. møder med ordførere 
mv. og fortsat aktivitet på sociale medier og i pressen for at sikre maksimal medieop-
mærksomhed.  

 
9. Status på lokalt arbejde 

Muligheden for at invitere flere til at deltage i Facebookgruppen for medlemsvalgte 
end blot bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Formålet skulle være at knytte engage-
rede medlemmer tættere til organisationen. Der blev desuden drøftet behovet for en 
helt åben, generel gruppe for alle cyklister uanset medlemskab.  
 
Overvejelserne tages op igen på næste møde i kombination med en snak om ad hoc 
opgaver.  
 
Det blev aftalt at omdøbe dagsordenspunktet, så det fremover hedder ’organisering’, 
der bedre ville favne de drøftelser, der ville blive relevant fremover.   
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Punkter til orientering 
 
10. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 7) 

Forslaget er om hvervegaver blev drøftet. Det blev besluttet ikke at gå videre med 
ideen på nuværende tidspunkt, da det har vist sig administrativt tungt. Konkur-
rence/lodtrækning mellem nye medlemmer blev foreslået og ville blive taget med i 
overvejelserne. Flere fremhævede, at medlemmer i højere grad skulle hverves med 
henvisning til at bakke op om den overordnede sag fremfor på gaver eller medlems-
fordele.  
 
Det blev aftalt at der skal produceres vindjakker og t-shirts til medlemmer i lokale be-
styrelser samt repræsentanter. Udgiften dækkes centralt af enten lokalpuljen eller af 
mobiliseringsmidlerne. Jakker og t-shirts skal desuden kunne købes billigt i Cyklistbu-
tikken. Der vil blive tale om tøj i et fornuftigt prisleje og i et lille sortiment, så priserne 
holdes nede.  

 
11. Økonomi 

I forlængelse af den tidligere orientering om Friluftsrådets skærpede krav til regnskab 
og revision blev der orienteret om, at der fremover ville være behov for at strømline 
den måde de lokale midler administreres på, således at de tildelte midler i højere 
grad forbliver centralt i sekretariatet som en ’trækningsret’, der kan aktiveres, når der 
er reelle udgifter fremfor, at de overføres en bloc til afdelingerne. Budgetudvalget ville 
orientere afdelingerne nærmere.     

 
12. Orientering fra direktøren 

På baggrund af spørgsmål fra HB uddybede direktøren en række punkter i sin skrift-
lige orientering, herunder dialogen med diverse aktører i forbindelse med elektriske 
løbehjul og deleelcykler. Desuden blev samarbejdet med Gate 21 og Supercykelsti-
erne forklaret nærmere.   
 
Det blev forklaret, at mediedækning overvåges via en aftale med Infomedia, der fan-
ger langt det meste medieomtale af Cyklistforbundet og cykelrelaterede emner, også 
fra lokale medier. 
 
I forbindelse med den løbende debat om forsøgsordningen med små motoriserede 
køretøjer på cykelstierne advarede Mike Hedlund-White om, at knallert 45 ville blive 
det næste, der ville finde vej ind på cykelstien. 
 

13. Orientering fra landsformanden 
Ud over den løbende orientering i sine dagbøger fortalte landsformanden, at Lem-
vigafdelingen kunne fejre 10 års jubilæum i år, mens Viborgafdelingen kunne fejre sit 
40 års jubilæum i 2019. 
 
Landsformanden fortalte desuden, at Inger Larsen-Ørbæk fra Viborgafdelingen igen i 
år havde udformet et cykelårshjul, der ville blive rundsendt sammen med landsfor-
mandens orienteringsmail til afdelinger og repræsentanter efter mødet. 
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14. Sidste nyt fra European Cyclists’ Federation (ECF)  
Jens Peter Hansen, der er kasserer i ECF, orienterede om at Bernhard Ensink er op-
sagt fra stillingen som ECF’s generalsekretær efter 12 års virke, og at der var ansat 
en ny, midlertidig generalsekretær.  
 
Den 18.-19. maj 2019 afholder ECF årsmøde i Bruxelles, hvor Jens Peter Hansen 
ville genopstille som kasserer. Herudover deltager landsformanden og direktøren i 
ECF’s årsmøde. 
 
Det blev desuden aftalt, at Julie Schack som ny tovholder for Internationalt Udvalg re-
præsenterer udvalget på møder i Cycling Embassy of Denmark i stedet for den hidti-
dige tovholder. Ændringen konsekvensrettes på hjemmesiden.  
 

15. Opfølgning på indsendt orientering 
Muligheden for fælles transport til Folkemødet på Bornholm blev vendt, da det havde 
vist sig, at flere færgeafgange allerede var udsolgt. Claus Bonnevie inviterede til fæl-
les cykeltur fra Helsingør med start onsdag d. 12. juni om eftermiddag for at nå sidste 
færge fra Ystad til Rønne onsdag sen aften. Der ville blive rundsendt mere nøjagtigt 
afgangstidspunkt til brug for interesserede. Det blev aftalt, at alle der skal deltage i 
Folkemødet sørger for at bestille egen billet t/r. Overnatning er booket på Rønne 
Vandrerhjem i form af fem dobbeltværelser onsdag til søndag.  

 
16. Eventuelt 

Mike Hedlund-White nævnte, at Aalborg-afdelingen havde afgivet høringssvar til 
kommunens mobilitetsplan og at afdelingen havde indgået aftale med Aalborg Uni-
versitet Arkitektur og Design om et arrangement for udenlandske studerende, hvor 
afdelingen skulle give en introduktion til dansk cykelkultur 
 

17. Opfølgningspunkter fra dette møde  
- En bred drøftelse af kommunikation tages op på et HB-møde så vidt muligt med del-

tagelse af en kommunikationsekspert. 
- Nye muligheder for priser/hædringer til erstatning for Årets Cykeldynamo tages op til 

overvejelse på HB-mødet i april 
- Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg til brug for hjemmesiden 
- Sekretariatet indkalder kort information fra HB til præsentation på hjemmesiden 
- Sekretariatet udformer demografisk oversigt over Cyklistforbundets medlemmer al-

dersmæssigt 
- Ændringer i deltagere i Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget samt nye 

tovholdere på Hverveudvalg og internationalt Udvalg rettes på hjemmesiden 
- Det rettes på hjemmesiden, at Julie Schack er repræsentant i Cycling Embassy of 

Denmark i stedet for den tidligere tovholder i Internationalt udvalg 
- På HB-mødet i april tages organisering op igen med udgangspunkt i bl.a. seneste 

medlemsundersøgelse. 
- Sekretariatet undersøger om der er mulighed for et større lokale til forårsseminaret 
- Sekretariatet rundsender analysen fra MEGAFON 
- Der sendes endnu en opfordring til lokalafdelinger om at bruge og dele kortet i CY-

KELLAND.NU, bl.a. via formandens informationsmail.   
- Under punktet ”organisering” vil det på mødet i april skulle drøftes videre om Face-

bookgruppen for medlemsvalgte skal åbnes for flere medlemmer. 
- Under punktet ”organisering” vil der på mødet i april blive drøftet relevante ad hoc op-

gaver 
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- Claus Bonnevie rundsender afgangstider ift. Folkemødet på Bornholm 
- Medlemsstatistik for afdelingerne udleveres ifm. næste HB-møde  

 
18. Evaluering af mødet 
Generelt en opfattelse af at det var et godt møde med god styring. 
 
 


