Notat
27. oktober 2018

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde
27. oktober 2018 i Vejle
Valg af dirigenter
Navn
Torben Brandi
Jens Henriksen

Afdeling
Aarhus
Odense

Valg af referent
Navn
Trine Stjernø

Afdeling
Sekretariatet

Valg af stemmetællere
Navn
Anne Forsbøl
Trine Stjernø
Lis Jørgensen
Maria Burmeister

Afdeling
Sekretariatet
Sekretariatet
Hillerød
Guldborgsund

Hovedbestyrelsens beretning
Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt.

Regnskab
Det fremlagte regnskab for 2017 blev godkendt.

Side 1 af 3
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Arbejdsprogram
Af de fremlagte syv indsatsområder blev følgende fire valgt til at udgøre arbejdsprogrammet for 2019:





Cykling og bedre folkesundhed
Cykling som bidrag til bedre klima
Styrkelse af børnecykling
Øget fremkommelighed

Indkomne forslag
1

2

3

Forslaget fra John Gade og Thomas Otzen, Brøndby-Hvidovreafdelingen om at supplere eksisterende forslag til befordringsfradrag for cykler med mulighed for app-løsning og fradrag også ved kombinationstransport blev trukket tilbage. Forslagsstiller var tilfreds med hovedbestyrelsens melding om at tage indholdet med i et fornyet fokus på befordringsfradrag for cyklister, dog uden at lægge sig fast på en specifik
dokumentationsløsning.
Forslag fra John Gade og Thomas Otzen, Brøndby-Hvidovre afdelingen
om cykelmedtagning blev forkastet. Hovedbestyrelsens modsvar, hvor
cykelmedtagning skulle være gratis eller billigt blev vedtaget.
Forslag fra Jens Kvorning (København), Christina Brunken (København),
Christina Gylling Saadbye (Vestegnen), Flemming Møller (København),
Karl Gammelmark (Lyngby-Taarbæk/Rudersdal) om rekruttering til hovedbestyrelsen blev erstattet af følgende ændringsforslag:
”Landsmødet pålægger HB at invitere medlemsvalgte til deltagelse i en
ad hoc gruppe, der skal udarbejde en indstilling til HB om konkrete udmøntninger af de stillede forslag om:
a) hvad det indebærer at være HB medlem
b) HB mødernes form og indhold
c) hvilken indflydelse man som HB medlem har på CF’s visioner, strategi, politik, funktion m.v.
Der skal foreligge et resultat til næste landsmøde. ”
Ændringsforslaget blev vedtaget.
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Valg til Hovedbestyrelse (HB)
Opstillede kandidater

Antal stemmer

Valgt til HB Valgt til suppleant

Julie Schack

76

2 år

Jette Gotsche

65

2 år

Jens Peter Hansen

64

2 år

Jeppe Lauritsen

63

2 år

Søren Pedersen

59

1. suppleant

John Schmidt

46

2. suppleant

Jens Kvorning

38

Ikke valgt

Valg af landsformand
Jette Gotsche blev genvalgt til Hovedbestyrelsen og fortsætter derfor som landsformand, jf. 2-årig valgperiode.

Valg af revisorer
Valgt som revisorer (for en ét-årig periode) blev:
Navn
Afdeling
Ebbe Nielsen
Favrskov
Hans Erik Rasmussen
København
Valgt til revisorsuppleanter (for en ét-årig periode) blev:
Navn
Afdeling
Flemming Nielsen (1. suppleant) Rødovre
Lis Jørgensen (2. suppleant)
Hillerød

