
Referat fra Medlemsmødet i CF Holstebro 7/9 2016. 

Mødeleder/ referent: Bjarne/Lene 

Til stede: Birgitte, Jonna, Henrik, Bjarne, Hans Jørgen, Jørgen, Kjeld, Åse 

og Lene. 

Dagsorden godkendt. 

Nyt fra formanden: Birgitte har været i TV-midtvest vedr. højresving for 

cyklister i lyskryds. Det er kun tilladt at svinge til højre for rødt lys, hvor 

der er opsat skilte, og man skal selvfølgelig holde tilbage for fodgængere 

og cyklister (der går/kører over for grønt lys). 

Turgruppen: Husk at alle søndagsture i den nye sæson fra april 2017 skal 

vedtages/fordeles til julefrokosten. Alle bør tænke over, hvor deres ture 

skal gå hen og hvornår. 

Færdselssikkerhed: Bjarne fortæller, at onsdagsgruppen er opsat på at 

følge Lenes regler (gul vest, cykelhjelm, én række, holde afstand og i god 

tid række hånden op ved standsning),- også når hun ikke er med! 

Bjarne har møde i sikkerhedsgruppen d. 30. okt. 2016. Hvis man har 

emner, som Bjarne skal have med til mødet, bedes I give ham besked i 

god tid før mødet.  

Åse: der er stort behov for at få slået græsrabatter langs flere cykelstier 

bl.a. ved Krunderup. 

Bjarne: Måske en cykelsti til Naur i fremtiden. 

Hjemmesiden: Jonna vil prøve at overtage hjemmesiden og forsøge at 

sætte sig ind i, hvordan man lægger beskrivelser af ture og fotos ind. For 

eftertiden sender vi alt, som skal på hjemmesiden til Jonna og andet, som 

skal mailes til medlemmerne. Vi mangler liste over alle vore medlemmer 

fra hovedkontoret, så Jonna kan maile til alle med mailadr. Jonna vil 



kontakte Akt. Centret og meddele, at det nu er Henrik, og ikke Leif, der 

står for onsdagsturene. Hans Jørgen vil tage kontakt til Dagbladet vedr. 

onsdagsture.  

Kasserer: Vi kan søge midler til arrangementer via Inger. Birgitte har 

sørget for vin til Inger. Hun er blevet 80 år. Det er ikke til at forstå, hun ser 

meget yngre ud!! Til lykke Inger! 

Cykelturistugen i Holstebro i uge 30 i 2017: Birgitte er sammen med 

turismekonsulenten ved at planlægge ugen:  

Forslag til ugen: overnatning/bad-toilet/spisning/foredrag/madpakker på 

Idrætscenter Vest. Værelser/campingplads/teltplads på centret. 

Søndag-information  

Mandag tirsdag, onsdag, torsdag, fredag -cykling (kort/mellem/lang tur). 

Onsdag-festaften 

Andre aftener/dage mulighed for:  foredrag om cykeloplevelser, Odin 

Teatret, byvandring, kanotur til Vemb, VTLJ, Hjerl Hede, Thorsminde, 

Spøttrup Borg, skulpturvandring.   

Jørgen fra Ulfborg kan bidrage med fine cykelkort. 

Næste møde i CF Holstebro:   onsdag. d. 11. jan 2017 

Evt.:  Vi ønsker gule veste med cyklistforbund-logo. 

Der er foredrag på Akt.C. om cykeltur fra Esbjerg til Prag d. 12/9 kl. 10.00 

Der er foredrag på Akt. Centret om cykeltur fra Esbjerg til Rom d.14/9 

kl.17.00 

Begge foredrag af dygtige foredragsholdere fra Esbjerg. 

                                                                                    Lene Jakobsen 8/9 2016  


