Landsmødetale 2018

Kære Landsmøde
I dag er det 5. gang jeg aflægger beretning på Cyklistforbundets
landsmøde. I år vil jeg krydre beretningen med nogle fotos fra
begivenheder og events jeg har deltaget i løbet af året, og nogle af jer vil
kunne finde jer selv på billederne. Siden den skriftlige beretning blev
afsluttet, er der sket et par ting - både positive og negative set med vores
briller. Det positive er, at der af forligskredsen bag Bedre & Billigere
Kollektiv Trafik, dvs. uden om regeringen, er vedtaget en cykelpulje på
106 mio. kr. Puljen skal bruges til 26 konkrete og navngivne
cykelstiprojekter. Og med hensyn til de mindre gode nyheder vil jeg bare
slå fast, at der er brug for os som aldrig før.
De første år, da vi bl.a. arbejdede med Cyklistforbundet mener, tænkte
jeg, at der sker jo ikke så mange ændringer på cykelområdet, som vi
løbende skal tage stilling til. Det er jo mere eller mindre det samme år
efter år. Men jeg skal love for at billedet har ændret sig de seneste år:
Billigere biler og dermed et øget bilsalg, kørekort til 17-årige, speed
pedelecs på cykelstierne (godt nok som forsøgsordning) og på det seneste
forslag om en ny bydel i København med tilhørende motorvej gennem
København. Dertil kommer det nye el-løbehjul som deleordning, som
ifølge Ole Birk Olesen nok også skal have plads på cykelstierne. Læste
man LørdagsLiv i Politiken den 13. oktober kunne man blive helt panisk
ved tanken om alle de typer af ”køretøjer/legetøj” der skal være på
cykelstien. Det er i hvert fald ikke noget der fremmer sikkerhed, tryghed
eller fremkommelighed for cyklister i byerne og formodentlig heller ikke
andre steder. Artiklen hænger et eller andet sted i vores pauseområde.

Og derfor er der brug for Cyklistforbundet til at kæmpe cyklismens sag –
hverdagscyklister, børnene, motionscyklisterne, turisterne - både i by og
på land.
Vores økonomi er efterhånden blevet stabil, og der er igen er et
overskud, som vi kan bruge til at udvikle organisationen og være synlige.
Det er vores mål i Hovedbestyrelsen at hjælpe jer med redskaber og
materialer, så jeres arbejde lokalt bliver så let og sjovt som muligt. Derfor
er jeg glad for og stolt over, at vi har kunnet styrke dialogen og kontakten
med jer: Det temabaserede forårsseminar i Odense, hovedbestyrelsens
medlemmer som kontaktperson, informationsmailen efter HB-møderne,
Facebookgruppen til inspiration og debat – for at nævne nogle af
tiltagene. Derudover har vi vedtaget forskellige mobiliseringstiltag for at
øge Cyklistforbundets tilstedeværelse og synlighed bl.a. i form af nyt
hvervemateriale, pavilloner og roll-ups, introduktionsmedlemsskabet
samt aktiviteter som filmforevisninger og tilstedeværelse ved messer og
events.
Den udvikling fortsætter, og der kommer lignende aktiviteter, men også
andre elementer, som f.eks. smågaver - ligesom sadelbetrækkene, der
har været populære. Formålet er at give jer gode redskaber, så I lokalt
kan øge jeres synlighed og sætte fokus på jeres arbejde, så vi i fællesskab
kan opnå øget indflydelse og flere medlemmer.
Hjemmesiden har været udskældt og med rette, men også her der lys
forude. Sekretariatet er gået i gang med næste generations hjemmeside uden at der dog er sat dato på publiceringen af den.
Emnet for forårets seminar var Generationsskiftet, hvor vi talte om
hvordan og hvem vi kan give stafetten videre til, når vi ikke selv har
tid/lyst/kræfter til at fortsætte arbejdet for Cyklistforbundet. I den
sammenhæng er det positivt at vi kan byde velkommen til Søren Houen
Schmidt og Ivar Tønnesen som repræsentant i henholdsvis Drager og
Helsingør. Samtidig har vi dog måttet sige farvel til Helsingør afdeling og
et par andre steder hænger afdelingerne i en tynd tråd – desværre.

Men hvad er det så vi kan gøre, når der ikke er tilstrækkelig tilslutning til
at etablere eller holde liv i en afdeling? Jeg tror, at vi skal se efter andre
måder at organisere os på - væk fra generalforsamlinger og strikse
vedtægter og i stedet have interessen for cykling og engagementet i
centrum. I morgen skal vi høre om hvordan det tyske cyklistforbund
arbejder med andre organisationsformer, og jeg håber, at vi kan blive
inspireret til nye måder at engagere os på, hvis de gammelkendte
modeller ikke længere fungerer.
I hovedbestyrelsen benyttede vi vores årlige seminar i september til at
tale om vores egne kompetencer - hvilke kompetencer er der behov for i
Cyklistforbundets hovedbestyrelse, hvilke kompetencer har vi samlet set i
dag, og hvordan tiltrækker vi de kompetencer vi mangler. Når vi kigger på
antallet af kandidater til hovedbestyrelsesvalget i dag, så er der en jo
interesse fra nye ansigter for at blive en del af Cyklistforbundets øverste
ledelse, og det er jeg meget glad for. I HB er vi enige om, at vi skal arbejde
mere systematisk med rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Vi skal
kigge på, hvilke erfaringer og kompetencer vi mangler, og i min verden
betyder det, at vi også kigger efter kandidater uden for vores egen kreds.
At vi åbner op for den mangfoldighed og interesse der findes i samfundet
for cykling og søger kandidater, som ikke nødvendigvis har den
traditionelle baggrund fra organisationsarbejdet: Måske har de fagkompetencer inden for f.eks. sundhed, miljø eller mobilitet – men
selvfølgelig skal de have hjerte for cyklen og cyklisme. Og jeg kan kun
opfordre til at I tager positivt imod dagens nye kandidater, som på hver
deres måde har nogle andre baggrunde end vi måske er vant til.
Jeg sagde indledningsvist, at der er brug for at os, og derfor er det
selvfølgelig glædeligt at se interessen for at blive en del af
Cyklistforbundets ledelse. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen igen, og hvis I
vælger mig, så er jeg valgt til landsformand for endnu et år. Jeg vil gerne
fortsætte den organisatoriske udvikling jeg sammen med HB har sat i
gang. Bestyrelsesarbejdet er et teamarbejde, og jeg er glad for at vi er
enige om den retning vi skal følge for Cyklistforbundets udvikling. Vi
arbejder efter et demokratisk værdisæt, hvor alle respekterer hinanden

og de trufne beslutninger og ikke mindst taler ordentligt til hinanden.
Dertil kommer, at der skal være gode arbejdsvilkår for og en klar
kommunikationsvej til sekretariatet.
Jeg vil slutte af med at takke for samarbejdet og dialogen med HB, med
jer og med Klaus og resten af sekretariatet - sekretariatet, som loyalt og
kompetent står for den daglige drift. jeg ser frem til jeres kommentarer,
spørgsmål og debatten - ikke bare om beretningen men i løbet af dagen.
Tak.
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