Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 05.02.2019 på Rønne Bibliotek

1. Valg af dirigent: Tim Lambrecht.
Dirigenten konstaterede rettidig indkaldelse gennem annonce i Bornholms Tidende den
19. januar.
2. Valg af referent: Erik Nielsen.
3. Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning med særlig fokus på brug af cykelprojektpuljen, hvor
Haslevej er udført, Gudhjem-Helligdommen og Nexø-Årsdale begyndte i forsommeren
2018, og Nordre Kystvej er netop påbegyndt. I Rønne, hvor vi ville være tilfredse med
kantbaner, anlægges cykelsti. På landet, hvor vi ønsker regulære cykelstier, kommer
der lidt bredere kantbaner.
Trafikudvalget, som nu har 3 medlemmer, er i gang med at se på RealDanias projekt
udviklingsplan for Rønne.
Cykelvejen i Nordskoven blev i maj 2018 omsider udbedret.
Formanden og et bestyrelsesmedlem (Henrik Andersen) deltog i Landsmødet i Vejle.
Beretningen blev afsluttet med en stor tak til bestyrelsen og et varmt farvel til Tim og
Marianne Lambrecht, der fik overrakt hver en lille afskedsgave.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Bente Kofoed gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til dette.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Kasserer (vælges i ulige år):

Bente Kofoed

To bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år):

Henrik Andersen og Claes Ludvigsen.

To suppleanter (vælges hvert år):
Der var ikke flere suppleantkandidater.

Allan Kofoed.
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Marianne Lambrecht var umiddelbart forud for generalforsamlingen udtrådt af
bestyrelsen.
Da Claes Ludvigsen stillede op til valg som bestyrelsesmedlem og Allan Kofoed på
nuværende tidspunkt kun ønsker at være valgt som suppleant, er Mariannes
bestyrelsespost ubesat.
7. Valg af revisorer:
En revisor:

Svend Aage Kristoffersen

En revisorsuppleant:

Ole Jønsson

8. Valg af delegerede til landsmødet:
(Generalforsamlingen vælger det antal landsmødedelegerede, som afdelingen har ret til
at sende, og det er i år 2 delegerede. Der kan vælges suppleant):
Erik Nielsen og Claes Ludvigsen delegerede. Henrik Andersen suppleant.
Landsmødet afholdes i Høje Taastrup lørdag-søndag den 27.-28. oktober.
9. Landsformanden
Jette Gotsche redegjorde for Cyklistforbundets ”Grundfortælling”, som blev godkendt på
formandsseminaret i marts 2018. Den viser med meget få ord hvad, Cyklistforbundet
står for.
Arbejdsprogram 2019, der blev vedtaget på landsmødet, har disse overskrifter:
Cykling som det oplagte valg på vejen mod bedre folkesundhed
Cykling som bidrag til kampen for et bedre klima
Styrke børnecyklingen
Øget fremkommelighed
Landsformanden nævnte den til tider hårde debat om ”rådne cyklister”, hvor fokus
fjernes fra det faktum, at det er meget sundt at cykle.
De nye transportmidler, elektriske løbehjul og elcykler med 45 km/t, giver udfordringer
på cykelstierne.
Den ny hjemmeside, cykelland.nu, hvor man kan indberette steder, hvor det er utrygt
at cykle, har nu 14 steder på Bornholm indberettet.
Det blev til en længere diskussion om de adskillige steder, hvor det er utrygt at cykle.
10. Evt.:
Der blev foreslået et samarbejde med andre organisationer om motionsture rundt på
øen.
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Sidste år kom et forslag om at indkøbe gule cykelveste med vores logo. Henrik har
undersøgt det, men ingen cykelhandlere var interesseret i at stå for produktion og salg.
Jette nævnte, at Cyklistforbundets butik vil forhandle tilsvarende veste.
Onsdagsturene begynder 1. maj kl. 18.30.
Store Cykeldag er normalt den 2. søndag i juni. Da det i år også er Pinsedag, overvejes
det at lægge arrangementet søndagen inden, altså den 2. juni.
FN's Verdens Cykeldag er hvert år på datoen 3. juni, første gang i år.
Cykelkantbanerne Gudhjem-Helligdommen og Nexø-Årsdale blev drøftet, og
forsamlingen kritiserede, at der ikke bliver anlagt en egentlig cykelsti, og at
kantbanerne reelt kun bliver 1,2 m brede, idet man ikke anser den brede stribe som en
del af kantbanen.
Kommunen regner striben med, hvorved det hedder sig, at kantbanen er 1,5 m.
Et medlem efterlyste cykelsti fra Vibegårds Runddel til Stampen.
Der var fra et medlem ros til arrangementet på Store Cykeldag, hvor turen fra Rønne
via Sorthat Batteri gik til røgeriet i Hasle og retur med kaffepause undervejs.
Generalforsamlingen blev efter tilladelse af de tilstedeværende suspenderet en halv
time mellem pkt. 2 og 3, hvor der blev serveret et lettere traktement.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.30.
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Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018 i
Bornholms Cyklist Forbund

gang, mens vejret i sommeren 2018 kun bød på en enkelt
aﬂysning.

BRK og cykeltraﬁk

Store Cykeldag den 10. juni blev arrangeret som en
cykeltur l Sorthat og Hasle. Turen ﬁk lslutning af ca. 25
cyklister. Første stop var ved Sorthat BaGeri, hvor Jens
Oscar Pedersen, bedre kendt som JOP, fortalte om
skanserne og kanonerne, der kunne skyde med
krud@yldte kugle-granater. Der var i 1600-tallet ﬂere
hundrede kanoner på de 200 skanser rundt om Bornholm.
Ved røgerierne i Hasle gjorde vi holdt og spiste den
velanreGede ﬁskebuﬀet. På lbageturen holdt vi
kaﬀepause og sluGede turen på Sandemandsvej.

I et års d har kommunen arbejdet med
kantbanecykelser Gudhjem-Helligdommen og NexøÅrsdale. Vi ﬁk at vide, at kantbanerne ville få en bredde på
1,5 m.
Det kan vi ikke genkende, når vi ser, at udvidelsen kun er
på 1 m, delt med 2, det giver kun (1,7 + 0,7)/2= 1,2 meter.
Forskellen skyldes, at kommunen regner den brede stribe
med som kantbane.
Og i Rønne er turen e4er Haslevej kommet l Nordre
Kystvej, der renoveres i hele vejens bredde med
cykelpuljemidler.
Det er lidt kedeligt at se, at der laves cykelser på de
brede veje i Rønne, hvor kantbaner kan være
lstrækkeligt, mens der i det åbne land anlægges
kantbaner, hvor der er brug for cykelser – alt sammen
betalt 80 procent med statens cykelpuljemidler.
Kommunen skal i år færdiggøre traﬁksikkerhedsplanen, så
den kan komme l polisk behandling.
Det bliver kommunen og poliet, der foretager
prioriteringen af forslagene l traﬁksikkerhed.
RealDania er i gang med et projekt Rønne, og det bliver
spændende at se i hvilket omfang, man vil foreslå traﬁkale
ændringer.
Det står lidt uklart, hvilket mandat, RealDania under
hånden har fået. Det er i den sidst ende
kommunalbestyrelsen, der afgør hvilke ltag, der skal
gennemføres.
Traﬁkudvalget har i denne uge et møde med
projektledelsen.
Traﬁkudvalget er udvidet med et medlem, Claes
Ludvigsen, så vi nu er 3 medlemmer. (Henrik og jeg er de
2 andre).

Sydbornholm Rundt den 17. juni havde 78 deltagere
hvoraf de 11 er medlemmer. Sidste år deltog 76, heraf 17
medlemmer.
100 km for mental sundhed
I samarbejde med Midtpunktet og Idræt på Tværs
arrangeredes ugentlige cykelture på 10 km, hvor
deltagerne skal have deltaget 10 gange (dermed 100 km)
for at deltage i en lodtrækning om cykeludstyr.
Vi har dog ikke deltaget i år, men har stået l disposion
l at aﬂøse turledere, men deGe har ikke vist sig
nødvendigt.
Bornholm Rundt – med medlemsrabat
Bornholm Rundt blev gennemført for 3. gang med Viking
som arrangør. Arrangementet bærer fortsat tydeligt præg
af at være udført af en solid organisaon, der har styr på
ressourcerne.
Der deltog 26 medlemmer, som hver ﬁk 180 kr. i
medlemsrabat på deltagergebyret.
Landsmødet
Afdelingen havde 2 delegerede med l landsmødet i Vejle
den 27. oktober, det var igen Henrik og mig.

Cykelvejen i Nordskoven

Medlemsstatus

I maj 2018 blev der lagt skærvebelægning ud på
cykelvejen i Nordskoven. Vi har meldt vores glæde over
arbejdet over for Naturstyrelsen, omend vi i Bornholms
Tidende har udtalt, at vi havde foretrukket
asfaltbelægning.
Avisen bragte noget af vores informaon, bl. a.en
brevveksling i 2009 mellem Cyklis@orbundets Claus Rix og
Naturstyrelsen, der meddelte, at man ikke ønsker asfalt i
statskovene, fordi den giver skoven ”et urbant præg”.

Afdelingen har i dag 126 medlemmer fordelt på 88
adresser.
I 2018 var vi 123 fordelt på 86 adresser, og i 2017 var vi
130 medlemmer.

Arrangementer og møder
Onsdagsturene (de korte ture i roligt tempo med
kaﬀepause undervejs) blev planlagt l 17 ture. Vi skylder
igen Poul Munch og Bodil Munch en stor tak for på stabil
vis at arrangere turene. Formanden har aﬂøst en enkelt

Igen i år tusind tak l den øvrige betyrelse for et rigg
godt og imødekommende samarbejde og tak for den
venlige og rare omgangstone.
Marianne Lambrecht har meddelt, at hun udtræder af
bestyrelsen nu, og Tim Lambrecht har meddelt, at han
ikke genopsller i år.
Jeg og den øvrige bestyrelse siger tusind tak for jeres
indsats, og vi kommer jo l at savne jer, men vi mødes nok
alligevel af og l.

