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I disse Coronatider er der meget, der ikke er, som det plejer, men det skal 
ikke afholde os fra at orientere jer om, hvad der sker i Cyklistforbundet.

Generalforsamling
I september skulle vores årlige generalforsamling være afholdt, men situatio-
nen var sådan, at vi valgte at aflyse den. I den vedlagte beretning og referat fra 
bestyrelsesmødet den 5. oktober, kan I se, hvad der er sket i bestyrelsen. Nogle 
har ønsket at stoppe arbejdet, og der er kommet nye til. Dette er selvfølgelig 
sket uden, at der har været afholdt valg, så derfor er det vores håb, at I som 
medlemmer accepterer vores handlinger. Hovedbestyrelsen er orienteret om 
situationen og er indforstået med vores handlemåde.

Medlemsmøde
I marts 2021 vil vi forsøge at afholde et medlemsmøde, med temaet „Cykel-
ture”, specielt længere ture, f.eks. i ferier eller weekender. Billeder fra sommer-
ture vil blive vist. Dette for at give erfaringer videre til medlemmer, der vil lave 
lignende ture. Ved samme møde vil vi også gerne tale om et arbejdsprogram 
for afdelingen, noget der egentlig skulle være sket ved generalforsamlingen. 

Cykelturene lige nu er lidt anderledes end de plejer at være. Ture der indbe-
fatter socialt samvær indendørs, ændres, således at vi bliver ude i den friske 
luft. Turene bliver med højst 10 deltagere. Er der flere, deler vi os op i hold. 
Men turene i turprogrammet gennemføres. Er du i tvivl om noget, kan du altid 
kontakte turlederen.

Og mens vi er ved turene, så vil vi gerne have flere, nye turledere på banen. 
Har du lyst at arrangere en enkelt tur eller flere, så henvend dig til Inger Larsen 
Ørbæk. Du skal være så velkommen. 

Vi Cykler Til Arbejde 
VCTA blev flyttet fra maj måned til september. Det betød bl.a. at der på lands-
plan var lidt færre deltagere end der plejer. I Viborg var der 35 hold. Bestyrel-
sen m.v. havde lavet et hold på 9 personer der i alt kørte 200 dage og 3998,76 
km. Der var ingen i Viborg der vandt landsdækkende præmier. Lokalpræmien 
gik til Karup Racers fra fa. Kuehne+Nagel. Et 2 mands hold, der kørte 26 dage 
og 1433,48 km. „Vi Cykler Til Arbejde“ arrangeres af Cyklistforbundet i samar-
bejde med Viborg Kommune og Sundhedscenteret. I forbindelse med starten 
blev der delt materiale ud til rådhusets medarbejdere.



Alle Børn Cykler
ABC er Cyklistforbundets kampagne for at få flere børn til at cykle. Den retter 
sig mod skoleklasser, der tilmelder sig og cykler til skole i uge 37 og 38. Blandt 
deltagerne trækkes der lod om præmier. Hovedpræmien gik i år til 2 C på 
Finderuphøj skole. Inger Larsen Ørbæk og Grethe Eskildsen overrakte præmien 
på vegne af Cyklistforbundet. Direktør Klaus Bondam var med på stream fra 
København. Præmien var en ny cykel til alle elever og klasselæreren. Der var 
to lokalpræmier, vundet af den klasse, der havde cyklet flest kilometer. Præmi-
erne blev vundet af 6 A på Finderuphøj Skole, og ved lodtrækning vandt en 6. 
klasse på Frederiks Skole.

ABC bliver bakket op (også økonomisk) af Viborg Kommune, så et stort antal 
klasser kan deltage.

GFs trafikpris
Fra GFs trafikpris fik vi 20.000 kr. til projektet „Flere børn sikkert på cykel”, 
hvor frivillige fra Cyklistforbundet skal være med til at sikre cykelleg i lokale 
børnehuse. Pengene er blevet brugt til at 12 aktive deltog i et kursus på 1 dag. 
Til afvikling af kurset, var der lavet en aftale med firmaet „Legefabrikken“, der 
sendte Balder som instruktør. Resten af beløbet er anvendt til indkøb af en 
cykeltrailer og legeredskaber. 

Efterfølgende har vi været i gang i de små klasser på forskellige skoler, og det 
er stadig et tilbud til målgruppen. Coronaen og årstiden har dog lige nu lagt en 
dæmper på projektet.



Trafik og Veje og Giv et tip
Vi har et fint samarbejde med Trafik og Veje i Viborg kommune. Kommunen 
har dog på grund af manglende ressourcer meddelt, at de kun har mandskab 
til at afholde èt møde med os årligt. De beder om at vi, når det gælder uhen-
sigtsmæssige trafikforhold, løbende underretter dem. De skriver:  

”F.eks. hvis I oplever uhensigtsmæssig eller manglende skiltning og ram-
per, vil vi meget gerne have jeres input – men det skal ske løbende og via 
„Giv et tip” på vores hjemmeside

(https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kom-
munen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip)

eller via vores kontor-postkasse trafikogveje@viborg.dk.
Ønsker til nye stier bedes også sendt til kontor-postkassen.
Så vil jeres input komme direkte til den ansvarlige medarbejder, og be-

handlingen af „sagen” vil ske hurtigere.  Det vil gøre tingene lettere både 
for jer og for os.” 

I øvrigt er der et frisk eksempel på at samarbejdet nytter. På Søndermarksvej 
havde man anlagt en cykelsti, der stort set kun bestod af meget stejle op - og 
nedkørsler, som var udformet, så man nærmest blev smidt af cyklen, hvis man 
bare kørte i moderat tempo. Det er nu rettet – efter at vi havde gjort opmærk-
som på problemet.

Ny landsformand
På landsmødet lørdag 31.10 blev der afholdt valg af ny landsformand. Det blev 
Jens Peter Hansen fra Randers Afdelingen.

Bæredygtig Viborg
Til sidst kan vi fortælle at „Bæredygtig Viborg” har nedsat en gruppe: Bæredyg-
tig Transport, hvor vi deltager.

Og helt til sidst er der kun at ønske jer alle sammen en god vinter. Husk, at 
vi også har vintercykelture, se turfolderen.

Vi ses (senest) til foråret.

Se meget mere på: 
Hjemmesiden: Her kan du altid læse referater fra vores bestyrelsesmøder. På 
den måde kan du altid være opdateret på, hvad vi er i gang med.
Facebook: Husk også at følge os på Facebook. 
Pindle: Her kan du også se vore aktiviteter.

På vegne af bestyrelsen

Inger Larsen Ørbæk


