
 

 
Generalforsamling i Cyklistforeningens Herning afdeling 

 
22. september kl. 19.00 
Huset nr.7, Nørregade, Herning 
 
Aftenen indledtes med et foredrag af landsformanden Jens Peter Hansen. 
Vi fik 1½ times fortælling om cykeloplevelser i Verden.  
Det var ganske fantastisk, hvad en mand kan opleve på ”cykeltur” i den vide verden. 
Altsammen blev fordøjet sammen med kaffe og brød. Meget inspirerende! 
 
 
Generalforsamling kl. 20.30. 
 
1.  Valg af dirigent.  
    Det blev Jens Peter Hansen. 
 
2.  Valg af referent. 
    Det blev Klara Søndergaard.  
 
3.   Beretning   2020 – 2021 
     v/ formand Kurt Ravnsgaard  
 
Det har været et helt anderledes år på grund af corona. Generalforsamlingen er også flyttet 
fra marts måned.   
FLERE MEDLEMMER: vi har fået reklame for cyklistforbundet Herning i  
Herning Bladet. Der er lavet aftale for et år. Håber på flere medlemmer. 
Medlemstal p.t. 80 pr. 25. august 21. 
Vi har jo Ikast- Brande kommune med. 
  
Cykelture:   
Der er blevet kørt  formiddags  turer ved turudvalget. 
I forbindelse med KULTURFEST lavede vi cykelture bl.a. med  IDA RIEGELS som kom fra 
København med sin cykel og hjemmebygget CELLO på ryggen. 
 Efter cykeltur fra Herning, forbi Dronning Louise høj ved Høgildskov, gav IDA en god 
KONCERT i Arnborg  Kirke.. 
     
En tur eller tre til Søby Brunkuls museet og omegn. Interessant, lærerigt, smukt og 
berigende.  
Alhedestien er også blevet benyttet 2 -3 gange. Sidste gang var vi inde på Gedhusmuseet 
ved flyvestation Karup. Guiden fortalte med stor iver om alt. Meget interessant. 
 
Vi har afholdt 22 cykelture i løbet af året. 
Det er dejligt, at der møder flere cyklister op til vore cykelture. Cykelturene er endog noget 
længere end vi plejer. Cykeldagene skifter mellem tirsdag og onsdag formiddag. 
Vi cykler med de gule veste fra Cyklistforbundet. Det ser godt ud. 



 
Naturens Dag i Løvbakkerne er godt. 
Al samarbejde med City-Allan gik i stop pga. corona. Det må startes igen. 
 
 
Store Cykeldag er vi ikke så heldige med! God dag. Få deltagere. 
Skolebørn eller aktiviteter for skolebørn, har vi budt ind med 4 gange. Der er for få 
tilmeldte.  
Foredragsaften med LILLY KRARUP    Okt. Mdr. 2020 med 12 deltagere. 
Emme:   CAMINOEN  til  fods.      Godt foredrag.                                                                       
 
Landsmøde i  Odense 2020. 
 En  dagsmøde hvor Klara og Benny deltog som delegere for Herning afd.  
 
Færdselssikkerhedsudvalg  i Herning Kommune. 
               Har skiftet navn til TRAFIKSIKKERHEDSUDVALG 
                Trine er repræsentant for cyklistforbundet. 
 
VCTA.  Blev også udsat til januar 2021, men kom også som sædvanligt i maj. Tro det, det 
kommer også i september 2021.  
 Vi deltog i januar og maj. Vi plejer at satse på maj. Det er et stort arbejde! 
 
Vi er på Facebook. Trine styrer det.  
Hjemmesiden er et godt redskab til information ud til vore medlemmer. 
Der bliver også sendt sms til de aktive cyklister i gule veste. 
 
Herning Kommune har inviteret os med til indvielse af ny vej og cykelsti Gullestrup- 
Løvbakkerne. Der var fest med kagemand mm. Men ingen skolebørn til kagemand! 
I coronatiden, har det også været umuligt at samle vores bestyrelse. Ingen møder. Ideer og 
sparing? 
Vi håber, at møde flere af vore medlemmer fremover.  
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
 
 
4.  Fremlæggelse af revideret regnskab 
    v/ kasserer Benny Leth 
 
    Benny fremlagde det reviderede regnskab, som var godkendt af vores  
    revisor Lilly Krarup. 
 
 
5.  Indkomne forslag 
    v/ Kurt Ravnsgaard. 
     Der skal underskrift til, hvis vi bringer et billede af en person på  medier. 
     Det blev vedtaget. 
 
 
6.  Valg af bestyrelse: 
 



 
    Klara Søndergaard blev  genvalgt. 
    Trine  Lindhardt Gaarsdal blev genvalgt. 
 
7.  Valg af bestyrelse suppleanter: 
      Carsten Markussen. 
 
8.  Valg af revisor: 
      Lilly Krarup genvalgt. 
 
9.  Valg af revisorsuppleant: 
      Kurt Poulsen  modtager genvalg. 
 
10.  Valg af delegerede til Landsmøde  2021: 
        Carsten Markussen 
        Klara Søndergaard 
        
11.  Valg af suppleant for delegerede: 
        Benny Leth. 
 
12.  Eventuelt: 
       2022 bliver cyklens år! 
       Statsvejene kan få cykelstier nu.  
       Herning kommune skal huske at søge penge fra denne pulje. 
       Kommunen skal nemlig gøre statsvejene ”grydeklar” til cykelstier. 
 
       Hold øje med  kandidaternes forhold til cyklister/ cykelstier/ de bløde      
       trafikanter op til kommunevalget. 
 
       Dirigenten takker for god ro og orden 
       -  og cykler hjem til Randers igen.  
 


