
Returadresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Har vi din mailadresse?
Vi har denne: «EMail»

Send rettelser til helge.e.clausen@gmail.com
(Hvis der er flere medlemmer på samme adresse, er det kun de ene medlem, der står
på bladet, som mailadressen vedrører.)

.........................................................................................................

Generalforsamling 2015 (ordinær generalforsamling)

afholdes onsdag den 18. februar kl. 19.00  på Rønne Bibliotek.

En ekstraordinær generalforsamling  afholdes i forlængelse af den ordinære
generalforsamling, idet vedtægterne foreskriver, at vedtægtsændringer kun
kan ske på en ekstraordinær generalforsamling.

- læs mere på side 6 og 7.

.........................................................................................................

Turkalender 2015

Træningsture fra mandag den 4. maj til og med onsda g den 12. august:

- hver mandag start fra Applus bilsyn ved Vibegårds Runddel kl. 18.30
Der cykles i 4 grupper, så alle har mulighed for at være med.

- hver onsdag start fra Applus Bilsyn ved  Vibegårds Runddel kl. 19.00
Husk kaffekurven på onsdagsturene.

Sydbornholm Rundt søndag d. 14. juni kl. 10.00
Mødested og tilmelding: Applus Bilsyn, Østre Ringvej, 3700 Rønne.
Tilmelding ved startstedet Kl. 09.00 – 09.45.

Nordbornholm Rundt søndag d. 19. juli kl. 10.00
Mødested og tilmelding: Hasle Røgeri Søndre Bæk Tilmelding ved
startstedet Kl. 09.00 – 09.45

Bornholm Rundt søndag den 16. august kl. 9.00
se mere på www.cykelbornholmrundt.dk

NR. 1        FEBRUAR 2015

.....................................................................................................................................

Det syner ikke af så meget endnu, men de manglende cykelstier på
Østre Ringvej og Nordre Ringvej er omsider ved at blive anlagt.

.........................................................................................................
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 BORNHOLMS CYKLIST FORBUND

Dansk Cyklist Forbunds afdeling på Bornholm  -  www.cyklistforbundet.dk/bornholm

Formand:
Helge Clausen , Jordbærdalen 19, 3700 Rønne, 56 95 44 86, helge.e.clausen@gmail.com

Kasserer:
Bente Kofoed , Ægirsvej 20, 3700 Rønne, 56 95 46 33,
24 45 59 50, bente-allan@mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Erik Sjøberg , Asavej 40, 3700 Rønne, 56 95 01 18,
50 99 65 97, sjoeberg@mail.tele.dk
Tim Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72,
fam.lambrecht@mail.dk
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 22 56 08 82,
cyklist@live.dk

Bestyrelsessuppleanter:
Allan Kofoed , Ægirsvej 20, 3700 Rønne, 56 95 46 33,
24 83 96 33, bente-allan@mail.dk
Marianne Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72,
fam.lambrecht@mail.dk

Revisor:
Svend Aage Kristoffersen , Askene 10, Vestermarie,
3700 Rønne, 56 99 94 14

Revisorsuppleant:
Ole Jønsson , Ellevej 8, Sorthat, 3700 Rønne, 56 95 70 56

Turudvalg:
Tim Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72,
fam.lambrecht@mail.dk
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 22 56 08 82
Ole Jønsson , Ellevej 8, Sorthat, 3700 Rønne, 56 95 70 56

Trafikudvalg:
Helge Clausen , Jordbærdalen 19, 3700 Rønne, 56 95 44 86,
helge.e.clausen@gmail.com
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn.bornholm@gmail.com

Bladudvalg:
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn.bornholm@gmail.com  (ansv.)

Papirklip af Jens Jakob Sabber

Erik Nielsen foreslår ændring af vedtægternes anvisning af dagsorden, således at
antallet af delegerede udgår af afdelingens vedtægter, idet antallet er bestemt af
Cyklistforbundets vedtægter. Foreslået formulering:

”Generalforsamlingen vælger det antal landsmødedelegerede, som afdelingen har
ret til at sende. Der kan vælges suppleant.”

Erik Nielsen forslår ændring af regler for vedtægtsændringer,
således at ”ekstraordinær generalforsamling” erstattes af ”generalforsamling”:

”Ændringer i vedtægter kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer ved en
generalforsamling, hvor forslag om ændring af vedtægter er på den udsendte
dagsorden.”

.........................................................................................................

Generalforsamling 2015 (ordinær generalforsamling)
afholdes onsdag den 18. februar kl. 19.00  på Rønne Bibliotek.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Tim.
2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Marianne
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Bestyrelsen foreslår det smukke regnskab godkendt.
5. Indkomne forslag.

Forslagene til vedtægtsændring behandles på en ekstraordinær generalforsamling
i forlængelse af den ordinære generalforsamling. Se side 6-7.

6. Valg til bestyrelsen:
a. Formand (vælges i lige år)

Kasserer (vælges i ulige år) Bestyrelsen foreslår Bente.
b. Et medlem (vælges i lige år)

To medlemmer (vælges i ulige år). Bestyrelsen foreslår Carsten og Tim.
c. To suppleanter. Vælges år for år.

Bestyrelsen foreslår Allan og Marianne.
Marianne stiller sit mandat til rådighed.

7 a. Valg af revisor (vælges hvert år). Bestyrelsen foreslår Svend Aage K.
b. Valg af revisorsuppleant (vælges hvert år).

Bestyrelsen foreslår Ole Jønsson.

8. Valg af 2 delegerede og evt. 1 suppleant til landsmøde.
Bestyrelsen foreslår Aksel, Allan og Erik. Sidstnævnte overvejer.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes
skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden Helge Clausen.



6 - februar 2015 februar 2015 - 3

En ekstraordinær generalforsamling  afholdes i forlængelse af den ordinære
generalforsamling onsdag den 18. februar  på Rønne Bibliotek.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Indkomne forslag om ændring af vedtægter.
4. Eventuelt.

Aksel Sonne foreslår navneændring fra ”Bornholm Cyklist Forbund” til
”Cyklistforbundet, Bornholm”, samt ændring af teksten ”Dansk Cyklist
Forbund” til ”Cyklistforbundet”.

Bestyrelsen foreslår, at Bornholms Cyklist Forbund beholder sit navn. DCF har
bibeholdt sit navn som binavn for at afskære andre for at anvende det.
Bornholms Cyklist Forbund skal efter bestyrelsens opfattelse bevare sin
egenart; dels fremme cyklismen på Bornholm og dels arrangere
motionscykelløb til gavn for bornholmerne, den bornholmske turisme og vore
gæster. Vi har et navn kendt som et brand, som vi ikke skal smide væk.

Aksel Sonne foreslår ændring af foreningens hjemsted til ”på Bornholm”.

Formanden foreslår ændring af regler for indkaldelse til generalforsamling,
således, at vedtægternes § 4 stk 1

”Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og
bekendtgøres i medlemsbladet Cyklister. Dagsorden fremsendes med
indkaldelsen til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen.”

ændres til

”Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og
bekendtgøres på forbundets hjemmeside. Medlemmerne indkaldes med
offentliggørelse af dagorden i dagspressen senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.”

Aksel Sonne foreslår ændring af regler for indkaldelse til generalforsamling,
således at der vil stå ” Dagsorden fremsendes med indkaldelsen via mail til
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.”

Aksel Sonne foreslår ændring af vedtægternes anvisning af dagsorden,
således at generalforsamlingens dagsordenpunkt 6 c vil lyde:
”to suppleanter(vælges hvert år)”

Aksel Sonne foreslår ændring af vedtægternes anvisning af dagsorden,
således at antallet af delegerede stemmer overens med det antal, som
afdelingen i dag har ret til.

Ikke flere blade

      

      

      

      

      

    .... det sidste blad er det, du læser nu.

Vi har lagt bladene fra perioden1999-2015 ud på Cyklistforbundets hjemmeside:

http://www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokale-
Cyklistforbund/Lolland-Falster-og-Bornholm/Bornholm/Afdelingsblad
(start med ”Find din afdeling” på forsiden)
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Referat af Bornholms Cyklist Forbunds generalforsam ling 19. feb. 2014

Formand Helge Clausen bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Tim Lambrecht blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt efter vedtægterne (Vedtægter, BCF 29.3 1989).

2. Valg af referent: Marianne Lambrecht blev foreslået og valgt.

3. Formandens beretning.
Formanden aflagde en fyldestgørende beretning, som bl.a. indeholdt trafikpolitiske
emner samt omtale af de arrangementer, der var afholdt i årets løb (bilag: formandens
beretning).
Bornholm Rundt var en kæmpesucces i 2013 med 1312 tilmeldte. I 2014 kan
maksimalt 1500 deltage.
Der var en god debat efter formandens beretning, hvor formanden svarede på de
stillede spørgsmål.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Bente Kofoed gav en grundig gennemgang af regnskabet, som viste
overskud.
Regnskabet var fundet i orden af revisor Svend Åge Kristoffersen.

5. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag. Der blev af et medlem (ikke tilstede) foreslået at droppe
udsendelsen af medlemsbladet “Bornholmercyklisten”. Det blev efter en drøftelse
besluttet, at medlemsbladet fortsat udkommer, og at der arbejdes på at imødekomme
forslaget.

6. Valg til bestyrelse:
a. Formand: (vælges i lige år): Helge Clausen valgt
b. Kasserer: (vælges i ulige år)
c. Bestyrelsesmedlem: (vælges i lige år): Erik Sjøberg valgt
d. Bestyrelsesmedlem: (vælges i ulige år)
Bestyrelsesmedlem: (vælges i ulige år)
e. Bestyrelsessuppleant: (vælges år for år): Allan Kofod valgt
Bestyrelsessuppleant: (vælges år for år): Marianne Lambrecht valgt 2

7. a. Valg af revisor: (vælges hvert år): Svend Åge Kristoffersen valgt
b. Valg af revisorsuppleant: (vælges hvert år): Ole Jønsson valgt

8. Valg af 2 delegerede til DCF´s landsmøde.
Delegeret 2 stk.: Erik Nielsen og Aksel Sonne valgt

9. Eventuelt:
Der var en livlig debat, hvor bl.a. referatet på vores hjemmeside fra landsmødet (Aksel
Sonne) blev rost for en levende beskrivelse.
Muligheden for at medlemsbladet “Bornholmercyklisten” kunne udkomme flere gange
årligt blev drøftet og hvilke tiltag, det kræver. Bestyrelsen tager det med i sit arbejde.
Cykelturen på “Store Cykeldag” i Almindingen, samt tiltaget med sang og musik og et
lettere traktement, blev rost.
“Store Cykeldag” falder i år sammen med “Sydbornholm rundt”. Det blev drøftet
hvordan dette skulle gribes an. Bestyrelsen tager det med i sit videre arbejde.

Generalforsamlingen afsluttedes med et lettere traktement.

Marianne Lambrecht, referent

Til godkendelse på generalforsamlingen 2015:


