CYKLISTFORBUNDETS LANDSMØDE 2018
27-28 OKTOBER, TORVEHALLERNE VEJLE
PROGRAM FOR LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2018
10.00

Kaffe og registrering af deltagere, evt. udlevering af bookede cykler

11.00

Åbning af det formelle landsmøde med den vedtægtsbestemte dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetællere
- Hovedbestyrelsens beretning v/ landsformand Jette Gotsche
- Regnskab for 2017 og budget for det kommende år
- Fremlæggelse af og debat om hovedbestyrelsens forslag til arbejdsprogram

13.00

Frokost, Torvehallerne

14.00

Landsmødet fortsat:
-

Behandling af indkomne forslag
Året der gik og året der kommer v/ direktør Klaus Bondam

15.00

Kaffe

15.15

Landsmødet fortsat:
- Valg af hovedbestyrelse og suppleanter
- Resultat af afstemningen om arbejdsprogram
- Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
- Eventuelt
- Evaluering af landsmødet og afslutning af det formelle program

17.00

Ordet er frit
Har du en oplevelse eller erfaring fra dit lokale arbejde, der er værd at
dele, eller har du udfordringer eller gode ideer, du vil tage op i plenum? Ordet er frit i den næste time for interesserede. Skriv en mail til post@cyklistforbundet.dk hvis du vil have ordet senest 12. oktober 2018.

19.00

Festmiddag, Torvehallerne
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PROGRAM FOR SØNDAG DEN 28. OKTOBER 2018
09.00

Erfaringer fra det tyske cyklistforbund ADFC v/ direktør Burkhard Stork
ADFC har sat ambitiøse mål for organisationen over de kommende år,
blandt andet med et øget fokus på værdien og potentialet i den store
gruppe af borgere, som støtter op om cykelsagen og deler ADFC’s mål
uden nødvendigvis at være medlemmer. Hør Burkhard Stork fortælle om
den udvikling ADFC lige nu gennemgår og om visionen for organisationen
frem til 2025. (Foregår på engelsk)

10.00

Kaffe

10.15

Cykel- eller gåtur i Vejle

12.30

Frokost

13.15

Hensynet til cykeltrafik vs. biltrafik i forskellige infrastrukturløsninger
v/ Pablo Celis, Aarhus Kommune
Flere steder oplever cyklister, at infrastruktur anlægges, så det tilgodeser
biltrafikken på bekostning af cyklisters fremkommelighed, sikkerhed og
tryghed, f.eks. de mange rundkørsler der skyder op rundt omkring. Vær
med til en debat om, hvordan Cyklistforbundet kan være med til at øge
hensynet til cykeltrafikken.

14.15

Afrunding og tak for denne gang
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