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Referat af møde i hovedbestyrelsen (HB) d. 30. januar 2021 kl. 12.00 - 17.00 
Grundet corona-situationen foregik mødet online via Teams. 
 
Deltagere 
Hovedbestyrelsen: Jens Peter Hansen, Claus Bonnevie, Astrid Maria B. Rasmussen, Fa-
tima Hachem Ladefoged, Henrik Lundorff, Mike Hedlund-White, Søren Pedersen, Trine 
Kvist Willumsen og Mads Wulff 
 
Sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent) 
 
Afbud: Julie Schack 
 

Punkter til beslutning/godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 10 om økonomi blev behandlet som 
beslutningspunkt. 

 
2. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1) 
Der blev gjort status på opfølgningspunkterne fra november, hvoraf en del var blevet 
håndteret og andre til behandling på dagens møde. Øvrige blev videreført som opfølg-
ningspunkter.  
 
FREMRYKKET 10. Status på økonomien (bilag 8a, 8b og 8c) 
Sekretariatet præsenterede den aktuelle situation, hvor resultatet for 2020 forventedes at 
lande på det forudsete niveau med beskedent underskud, dog som følge af indtægt fra 
tilbagebetaling fra tidligere indbetalt lønsumsafgift. Havde SKAT ikke imødekommet an-
søgningen om dette, ville underskuddet i 2020 være landet på over en halv million. Der 
fastholdes en positiv egenkapital.   
 
Budgettet for 2021 var - i modsætning til tidligere antagelser - udfordret med udsigt til un-
derskud på 475.000 kr. grundet fejlbehæftet opgørelse af overhead. Sekretariatet frem-
lagde handlingsplan med nedenstående besparelser, som kommer ud over annullering af 
generelle og individuelle lønreguleringer for sekretariatets ansatte.  
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 Besparelse 2021 Bemærkning 

Reduktion af lokalpulje  
 

150.000 kr. De afsatte 300.000 kr. 
er ikke brug i mange år  

Aflysning af forårsseminar 40.000 kr. Besparelse ift. lokale, 
forplejning og transport 

Reduktion i antal CYKLISTER fra 4 til 3 numre 120.000 kr. Besparelse på tryk, di-
stribution mv.  

Opsigelse/reduktion af eksterne abonnementer 
og medlemskaber  

25.000 kr. Medlemskab af cen-
trale organisationer (ex 
ECF) bevares 

Midlertidig reduktion i løn for direktør og vicedi-
rektør 

100.000 kr. Tilbud fra direktion om 
midlertidig lønnedgang 

I alt  435.000 kr.  

 
Der blev spurgt ind til omfanget af brug af lokalpuljen tidligere år. Sekretariatet forklarede, 
at tendensen var, at der hvert år var et større uforbrugt beløb, så der aldrig blev anvendt 
de afsatte 300.000 kr. I 2020 var det samlede forbrug i lokalafdelingerne kun på 70.000 
kr. pga. begrænset aktivitetsniveau under corona. Der blev foreslået yderligere reduktion i 
puljen, hvis nødvendigt, men et flertal bakkede op om det foreslåede niveau. Det blev an-
befalet at skrive i budgettilbagemeldingerne til afdelingerne, at der var anlagt en konser-
vativ, tilbageholdende tilgang af hensyn den samlede økonomi.  
 
Hovedbestyrelsen bakkede op om at aflyse forårsseminaret i sin sædvanlige form, også 
henset til den uforudsigelige situation omkring corona. I stedet enighed om at etablere en 
række digitale webinarer med relevante temaer evt. kombineret med fysiske (udendørs) 
arrangementer uden udgifter for foreningen.  
 
Hovedbestyrelsen kvitterede for ledelsens tilbud om lønreduktion, men ærgrede sig over 
behovet for både denne lønnedgang og over den annullerede, generelle lønregulering for 
andet år i træk. Det blev understreget, at det ikke var udtryk for manglende anerkendelse 
af de ansattes indsats, tværtimod havde hovedbestyrelsen fuld tillid til sekretariatets ind-
sats. Lønbesparelserne var alene udtryk for et behov til at benytte de mulige håndtag for 
at bringe budgettet i balance.  
 
Samlet set var der opbakning til alle de fremlagte besparelsesforslag. Herudover beslut-
tede hovedbestyrelsen: 
1) at budgettet for 2021 som minimum skulle gå i nul (ikke arbejde med negativt resultat) 
2) at lønnedgang og annullering af lønregulering skulle være det første, der skulle stop-
pes, når der opstår råderum. 
 
Der var ligeledes stor opbakning til at hjemtage opgaver til intern håndtering og til at finde 
på muligheder for HB’s bidrag til opgavehåndtering.  
 
Desuden blev der fremlagt en række muligheder for at øge indtægtsniveauet, hvor særligt 
øget tilslutning til VI CYKLER TIL ARBEJDE ud over de budgetterede 40.000 deltagere 
ville udgøre en markant forbedring af indtægterne. Det blev overvejet at sætte deltager-
gebyret i kampagnen op til eksempelvis 100 kr. fra 2022.  
 
Herudover blev der lagt op til en omprioritering af opgaver og fokus, så medarbejderres-
sourcerne bruges til øget fokus på indtægtsgenerende aktiviteter og økonomistyring. Fri-
gjort tid til de formål kunne bl.a. komme fra i en periode at begrænse sekretariatsbistand 
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til hovedbestyrelsen, ligesom reduktionen i antallet af magasiner ville frigøre tid til eks-
ternt finansierede opgaver, der i højere grad søges håndteret internt.  
 
3. Fastlæggelse af Cyklistforbundets holdning ifm. årsmødet i European Cyclists’ 

Federation (ECF) 
 
ECF afholder årsmøde i april, forventeligt online. Den tidligere præsident for ECF, franske 
Christophe Najdovski, genopstiller ikke til posten. I stedet har nuværende ECF bestyrel-
sesmedlem Henk Swarttouw meldt sit kandidatur, hvilket Cyklistforbundet har bakket op 
om med et ’letter of support’. Henk Swartthouw er tidligere nederlandsk ambassadør i 
Danmark og god ven og medlem af Cyklistforbundet. Ved årsmødet vil der ligeledes være 
valg til bestyrelsen. Også her opstiller en god ven og medlem af Cyklistforbundet, Sidsel 
Birk Hjuler, leder af Supercykelstisekretariatet. Vælges hun til bestyrelsen i ECF, vil det 
være en styrke varetagelsen af danske interesser i den europæiske organisation. Sam-
men med vores kolleger i de norske, svenske og islandske cyklistforbund har vi bakket op 
om Sidsel Birk Hjuler kandidat et fælles ’letter of support.  

 

Punkter til drøftelse 
 
4. Overvejelser om afholdelse af ekstraordinært landsmøde (bilag 2)  
En vedtægtsændring er en forudsætning for afholdelse af et rent digitalt landsmøde. Grun-
det coronasituationen vurderede hovedbestyrelsen, at digital afholdelse kunne blive aktuelt 
allerede i 2021. Afholdelse af et ekstraordinært landsmøde før sommerferien med alene 
denne vedtægtsændring på dagsordenen kunne være en løsning. Med forudgående ind-
dragelse af de delegerede ville et sådan ekstraordinært landsmøde kunne afholdes ganske 
kort, evt. samtidigt med et hovedbestyrelsesmøde. Næstformanden ville arbejde videre 
sammen med sekretariatet om en konkret formulering af vedtægtsændringen og gennem-
førelse af et ekstraordinært landsmøde med brug af færrest muligt ressourcer.  
 
5. Drøftelse om overvejelser af nøgletal (bilag 3) 
I forlængelse af sidste hovedbestyrelsesmøde blev løbende nøgletal på medieomtaler, 
medlemstal, trafikale hændelser (uheld) og udvikling i antal cyklister drøftet.  
 
Med hensyn til medieomtale var der tilfredshed med det nuværende niveau med en årlig 
opgørelse kombineret med adgang til presseklip og løbende videresendelse af pressemed-
delelse, indlæg mv. fra direktøren.   
 
Ift. medlemstal var hovedbestyrelsen tilfreds med at få oplyst aktuelt medlemstal ifm. de 
fire formelle møder. Desuden opbakning til, at sekretariatet fremadrettet én gang årligt laver 
en samlet oversigt over antal medlemmer fordelt på afdelinger; oplagt i februar-marts forud 
for de lokale generalforsamlinger. Hovedbestyrelsen så ikke behov for ændringer i Navision 
for at producere yderligere nøgletal.  
 
Hyppigere information om trafikale hændelser var ikke realistisk, da oplysningerne verifi-
ceres gennem en omfattende proces hos myndighederne. Det blev derfor aftalt ikke at 
arbejde videre med yderligere nøgletal om uheld. Muligheden for at følge udviklingen i antal 
cyklister tættere ville landsformanden dykke yderligere ned i.  
 
Sekretariatet mindede om, at det kommunikationsmæssigt ville være en fordel, at der ikke 
var for mange forskellige tal i omløb om bl.a. antal cyklister og trafikale hændelser for at 
sikre en troværdig debat om emnerne.    
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6. Drøftelse af forslag til cykelvenlig ændring af Færdselsloven (bilag 4a og 4b) 
Hovedbestyrelsen drøftede oplæg fra Henrik Lundorff om revision af færdselsloven. Gene-
rel enighed om behov for en revision, der ikke så ensidigt tog udgangspunkt i bilen, og hvor 
politiets rolle blev gentænkt. Processen for det videre arbejde blev drøftet, bl.a. i forhold til 
inddragelse af medlemmer, retorik, omfang og fokus for at sikre mest mulig opbakning og 
konkrete positive resultater. Det blev aftalt, at hovedbestyrelsen i første omgang kom med 
deres konkrete input til de to dokumenter, hvorefter medlemmer inddrages parallelt med, 
at indholdet i samarbejde med sekretariatet formes til eksternt brug.  
 
7. Forårsseminar (bilag 5) 
I forlængelse af beslutningen om at aflyse forårsseminaret og erstatte det af en række di-
gitale oplæg blev forskellige temaer drøftet. Foreløbige forslag til temaer var: Revision af 
færdselslov v/Henrik Lundorff, cykelmedtagning og kombinationstransport v/ Claus Bon-
nevie, det lokale arbejde med kommunen set i lyset af KV2021 v/ Jens Peter Hansen. 
Trine Kvist Willumsen fastslog, at hun og Sygklister fortsat var villige til at bidrage til med-
lemsaktiviteter i foråret, selvom det ikke var i regi af det sædvanlige forårsseminar. Ho-
vedbestyrelsen ville varetage den videre planlægning af webinarerne, idet sekretariatet 

dog kan bistå med Teams-indkaldelser.  
 
Sekretariatet ville sørge for aflysning af det bestilte lokale og landsformanden for oriente-
ring om ændringen i Facebookgruppen og via sin orientering efter mødet.  
 

Punkter til orientering 
 
8. Status på arbejdsprogram og igangværende frivilligopgaver (bilag 6)  
Nyt, fast punkt, der skal sikre løbende fokus på fremdrift i de vedtagne indsatsområder i 
arbejdsprogrammet og fremdrift i frivilligopgaver med ophæng i hovedbestyrelsen. Der 
blev peget på at brug af økonomiske incitamenter også burde indgå i arbejdet for at flytte 
folk over på cykler. Sekretariatet understregede, at det var et stort fokus, aktuelt udmøn-
tet gennem samarbejdet i den såkaldte ’skattegruppe’, der havde rettet henvendelse til 
flere ministre.   
 
9. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 7) 
Den fremsendte status med bl.a. ny medlemsfordel hos Lindhart Cykler og et begrænset 
udbytte af gavemedlemskabet ifm. julen blev taget til efterretning. 
 
10. Status på økonomien (bilag 8a, 8b og 8c) 
Behandlet som beslutningspunkt. Se ovenfor. 
 
11. Orientering fra direktør (bilag 9a, 9b, 9c og 9d) 
Direktøren fremhævede bl.a. den klimapartnerskabsaftale, der i december blev indgået 
mellem Danske Regioner og regeringen. Desuden fortalte han om ’skattegruppen’ en 
uformel gruppe bestående af bl.a. et antal virksomhedsledere og Cyklistforbundet, der 
havde henvendt sig til transportministeren og skatteministeren med ønske om forbedring 
af incitamenter for arbejdsgivere og medarbejdere til at bruge cyklen som transportform.   
Sekretariatet orienterede om flere henvendelser fra afdelinger, der spurgte til muligheden 
for at afholde deres lokale generalforsamlinger enten online eller på et senere tidspunkt.  
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12. Orientering fra landsformand 
Landsformanden orienterede om sidste nyt bl.a. sine erfaringer med interessen for brug 
af Open Route Service. Der var stor anerkendelse fra den øvrige hovedbestyrelse af, 
hvor aktiv landsformanden havde været siden sidste møde.  
 
13. Overvejelser og tanker  
Mike White havde modtaget en anmodning om Cyklistforbundets opbakning til afholdelse 
af et ’Tranportens Folkemøde’. Det blev aftalt, at landsformanden svarede positivt på 
henvendelsen.  
 
Søren Pedersen lagde op til en drøftelse af, om der skulle gives mulighed for at følge 
med i HB-møderne via streaming. Dette for at sikre medlemmerne mulighed for at følge 
hovedbestyrelsens arbejde. Balancen mellem hensynet til medlemsinddragelse og åben-
hed på den ene side og på den anden side hensynet til et frit fortroligt rum for hovedbe-
styrelsen blev drøftet. Inddragelse af medlemmer kunne også ske på anden vis, eksem-
pelvis via de aftalte webinarer. Landsformanden rundede af med at minde om, at der ikke 
skulle tages beslutninger under dette punkt.  
 
14. Eventuelt 
Mike White spurgte ind til fraværet af Nordjyske Stiftstidende i medieoversigten og blev 
opfordret til at skrive specifikt til sekretariatet om dette.  
 
15. Opfølgningspunkter fra dette møde  
Videreført fra tidligere: 

 Temadrøftelse om cykelparkering, børns cykling og mobilisering af unge 

 Sponsorpolitikken fra 2005 tages op til vurdering på et senere mød 

 Drøftelse af krisehåndtering herunder personsager tages op på et senere tidspunkt, 
så der er beredskab klar, hvis der indtræffer en krise 

 Sekretariatet får taget nye billeder af landsformanden 

 Grundig drøftelse af hvordan HB understøtter Cyklistforbundets position i den offent-
lige debat. Astrid Rasmussen kommer med oplæg til dette. 

 
Nye opfølgningspunkter: 
 

 Revurdering af lønreduktioner og lønreguleringer tages op senest midtvejs i 2021 

 Claus Bonnevie arbejder videre ift. gennemførelse af ekstraordinært landsmøde med 
inddragelse af sekretariatet 

 Landsformanden undersøger fortsat muligheder for udbyggede data for antal cyklister 

 Hovedbestyrelsen arbejder videre med afholdelse af et antal webinarer til erstatning af 
forårsseminariet 

 
16. Evaluering af mødet 
Blev taget under bestyrelsens egen tid. 
 
17. Bestyrelsens egen tid  
Sekretariatet deltog ikke. Punktet refereres ikke.  
 
 
 


