Marts 2013

GENERALFORSAMLING I

DANSK CYKLIST FORBUND

ESBJERG AFDELING - 2013
ONSDAG, DEN 13. MARTS, 19.00 – 21.45
PÅ HOVEDBIBLIOTEKET, NØRREGADE, ESBJERG

Vi glæder os til at hilse på såvel nye som gamle medlemmer i kommunen
Dagsorden:
1. valg af ordstyrer
2. valg af referent
3. bestyrelsens beretning
4. kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede
regnskab
5. indkomne forslag
6. valg af a) to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Desuden
vælges b) en revisor og en revisorsuppleant. Den nyvalgte
bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
7. valg af 2 delegerede til Dansk Cyklist Forbunds landsmøde i
efteråret 2013
8. eventuelt
ad 6a: Poul Majland og Per Andersen.
Der vil være forfriskninger til de fremmødte.

Poul og Reni præsenterer lysbilledforedraget

»Esbjerg - Hamborg«

9 esbjergenseres tur i lysbilleder og tale fra deres
cykeltur gennem det vestlige Sønderjylland og
Slesvig-Holsten til Hamborg.

Bestyrelsens beretning for 2012
Den 1. januar 2011 var vi 229 medlemmer i Esbjerg afdeling i dag er vi 226
medlemmer.
Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i
2012. Disse er åbne for medlemmer,
men ingen har ønsket at deltage i årets
løb. Den indgåede post er blevet behandlet og vi har været meget rundt om
cykeltrafikproblemerne i hele den nye
Esbjerg storkommune. Samarbejdet
har også i år været meget positivt med
Kommunens Vej & Parkafdeling og Esbjerg Havn.
Vi bruger e-mail mellem bestyrelsesmøderne for hurtigt at få afklaret vore
holdninger til opståede udfordringer eller henvendelser fra medlemmerne.
Hjemmesiden: Det er i årets løb ikke
lykkedes at finde en ny redaktør.
Generalforsamlingen blev afholdt den
14. marts, hvor vi havde et indlæg med
Poul og Mette Nørups lysbilledforedrag
»An der schönen blauen Donau«, fra
deres cykeltur ved Donau fra Budapest
til Sortehavet. Mødet blev overværet
af 25 medlemmer. Valg til bestyrelsen:
tre medlemmer og to suppleanter. Egon
Andersen ønskede ikke genvalg, Poul
takkede ham for de to år, han har været
med i bestyrelsen. Birgitte G. Mikkelsen og Bent Yde genopstillede og Viggo
Fogh stillede op. Alle tre blev valgt.
Suppleanter: Reni og Gudrun Arnborg
genopstillede og blev valgt. Revisor
og revisorsuppleant: Henrik Oxenvad
genopstillede og blev valgt som revisor.
Bjarne Stenderup blev valgt som suppleant.
Efterfølgende har vi bl.a. deltaget i.
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Trafiksikkerhedsudvalget i Esbjerg.
Udvalget har blandt andre opgaver at
udbygge kommunens stisystemer. I
dette udvalg repræsenteres vi af bestyrelsesmedlem Bent Yde.
Trafiksikkerhedsrådet i Varde. Her har
der været 2 møder sidste år. I dette udvalg er Poul Majland repræsentant.
Cykelstier, cykelture og aktiviteter:
Møde om trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård; Reni og Poul deltog.
Høringssvar om Esbjerg Kommunes
cykelpolitik. Hvor vi har afgivet en
kommentar til.
Indvielse af den ny cykelsti mellem
Tjæreborg og Bramming fejret.
Vejdirektoratet. Spurgt til om dobbelt
rettet cykelsti ved Korskro.
Friluftsrådet. Her deltager Egon.
Esbjerg Trafik og Mobilitetsplan. Reni
har deltaget.
Møde om Trafiksikkerhedsplan i Ribe
indre by. Poul måtte melde afbud.
Foreningslederakademi. Et kursustilbud fra Esbjerg Kommune, som vi ikke
deltog i.
Tour de Future. Som vi ikke deltog i.
Afdelingens cykelture: i 2012:
De grønne stier omkring Esbjerg.
Tjæreborgdiget og Blichers Kro.
Sønderho/Fanø.
Brillesøerne.
Mandø.
Bålhytten i Østskoven.
Hovedforbundet står for tre store kampagner:
1. “Vi cykler til arbejde” i maj måned.
Bestyrelsen plus hjælpere startede
VCTA først i april med hvervefoldere

og bolleuddeling om morgenen til cyklister i Esbjerg. Bollerne sponserede
Esbjerg Kommune.
I hele Esbjerg kommune deltog 229?
hold = 2278? aktive cyklister. (året før
2134)?
De havde 29 985 cykeldage = 234 992
km. Esbjerg var 7. største kommune i
Danmark.
Lokale vindere.
Spang 2, Spangsbjerg skolen, vandt cykelstativer til hele holdet.
De overlækre Ben-DOB DONG Energy
vandt hver en ringlås på holdet.
Vi havde kr. 4500 kr. til lokal præmie,
som blev vundet af Hold 1, Vestkystens
Perler, Kirurgisk Ambulatorium, SVS
Esbjerg.
2. “Store Cykeldag”, den 10. juni.
Afdelingen arrangerede cykeltur fra Esbjerg (4 deltagere) til Fanø. En flot og
indholdsrig dag med glade deltagere.
3. »Alle Børn Cykler«.
Kampagnen er målrettet 0. - 10. klasse,
3539 deltager, Danmarks 3. største hold
(2736 deltagere i 2011).
Esbjerg kommune, 171 klasser, 16 771
cykeldage, 15 205 hjelmdage.
Der var ingen lokale vinder i 2012
Bestyrelsen har ikke haft forpligtigelser
i denne kampagne i vor kommune.
Det årlige cykelreparationskursus blev
gennemført i foråret med 5 tilmeldte.
Landsmødet på Frederiksberg.
Bent Yde og Poul Majland som delegeret, Reni Hatting, Bjarne Stenderup
og Henrik Oxenvad deltog også på
landsmødet på Frederiksberg i oktober.
(næste gang i Roskilde).
Landsmødet er foreningens øverste
myndighed, det er her regnskab og budget godkendes og hovedbestyrelse og

formands vælges.
Landsmødet afholdes forskellige steder
i landet og i 2012 var turen kommet til
Frederiksberg, hvor over 150 deltager
fra hele landet var mødt frem.
Der var en god og optimistisk stemning
over landsmødet og der var også mange
ting, som de fremmødte kunne glæde
sig over.
De mange cykelkampagner udvikler
sig stadig og det har givet anledning til
flere ny ansættelser i Rømersgade og
ikke mindst overskud i regnskabet.
Vi kan alle være stolte over de flotte resultater vores lille forbund har opnået.
På et enkelt punkt går det stadig ikke
godt, det drejer sig om medlemstallet.
Vi er nu nede på knap 17.000 medlemmer. Derfor har det fortsat meget høj
prioritet at skaffe flere medlemmer til
forbundet.
Landsmødet er altid en god oplevelse,
som giver inspiration til arbejdet i afdelingen.
Bestyrelsen

Et godt gratis, detaljeret cykelkort
for hele Esbjerg kommune
3

Hvad vil Esbjerg kommunes nye
cykelpolitik betyde for cyklisterne
Den 20. august sidste år godkendte Esbjerg byråd »Cykelpolitik
for Esbjerg kommune 2012 - 2020«
og senere på året i december 2012
blev der så vedtaget en cykelhandleplan der byggede på den i august
vedtagne cykelpolitik.
Cykelhandleplanen fortæller hvad
og hvilke initiativer der skal bidrage
til at fremme målsætningerne i det
vedtagne.
Et cykelregnskab for 2012 danner
i nogen grad grundlaget for ovennævnte politik og planer.
Cykelfolket venter nu med spænding og længsel på hvad der skal ske
på den esbjergensiske asfalt; - der
er nemlig nok at tage fat på, både
det igennem årene forsømte og ikke
mindst det der ligger i visionerne for
den vedtagne politik og handlingsplan for cyklisterne.

intentioner.
Vi har med glæde set at man med
statens tilskud skabt gode cykelveje
ind til det første byskilt i Esbjerg,
men når man har passeret byskiltet
ser det godt nok noget anderledes
ud: Smalle, hullede cykelstier uden
mulighed for forbikørsel, manglende cykelstier, omveje for cyklister,
brostensbelægning på cykelstien
som burde erstattes med en kulørt
asfaltbelægning,
Cyklisterne såvel i Esbjerg som
andre steder har ønsker om hurtigt fremkommelige (non-stop)
cykelstier/-ruter, hvor den private
biltrafik underordner sig cykeltrafikken og ikke omvendt som det er nu.
Hvad blev der forresten af de de
såkaldte supercykelstier som Esbjerg
kommune kunne få tilskud til af staten?
/by

Der er mange ting at tage fat på;
både elementære ting der bør gøres
her og nu og opgaver der skal udføres det / de næste år.
Der bør straks udføres reparationer / vedligeholdelse af det nuværende cykelstinet og -veje; - det
være sig med asfaltreparationer,
renholdelse, opstregninger og markering af cykelfelter.
Der må fremover foretages væsentlige investeringer for at få for at
få flere op på cyklen for at forbedre
klimaet og mindske CO2-udslippet,
som er en del af cykelpolitikkens

Lørdag 2. juni blev den sidste del
af cykelstiforbindelsen BrammingEsbjerg indviet ved den nye bro
over Sneum Å.
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Hvordan er det nu med fremkommeligheden?
Det er af væsentlig betydning at
cykelpendlerne kan komme hurtigt
og sikkert frem på cykelstien.
På Adgangsvejen, Dokvej og ØsterHavnevej i Esbjerg levnes der mellem 65 cm (inkl rendesten) og 110
cm cykelfelt på strækninger med
tungt og hurtigtkørende motortrafik
på trods af at der er rigeligt plads
til at gøre cykelstierne breddere.
Inde i byen er der lidt mere plads,
men ikke nok plads til overhaling,
trehjulede og 30-scootere.
/by

Havnen/Stormgade: På cykel en grå aften med en grå lygtepæl på cykelstien!?

[ 65 cm ]

Øster Havnevej: 65 cm cykelsribe inklusiv rendesten og rist. Her må man trække
albuerne til sig hvis man vil nå at få sin folkepension.

Besøg på
Øko-landbrug 21. apr.
Besøg det økologiske landbrug i
Forum nær Esbjerg på »Økodagen«
søndag den 21. april.
Vi cykler fra Stormgade 200 (Arbejderhøjskolen) kl 9.30.

På denne dag lukkes køerne ud på
græs kl 12.00; - en årlig begivenhed
som vækker udbredt interesse mange
steder i landet.
Der vil som præmie blive udloddet
en økologisk gavekurv til en cyklende turdeltager. Se hjemmeside:
http://www.naturmaelk.dk.
/by
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Cykelture i 2013

Om alle cykelturene: Turene foregår i et moderat tempo (ca 15 km i
timen) og er gratis for alle såfremt
der ikke angives andet. Entreer og
billetter betales altid af deltagerne.
Turene er på eget ansvar. Det anbefales at tage drikkevarer og evt.
fortæring med.
Hvis ikke andet er angivet er tilmelding ikke nødvendig.
Besøg på et økologisk
landbrug i Forum
Tid og sted: Søndag den 21. april kl
9.30 fra Stormgade 200 (v/ Esbjerg
Højskole)
10 km gode cykelstier fører os ud til
landbruget.
Turleder er Bent tlf 75180517
Tjæreborg og Roborg
Tid og Sted: Onsdag den 22. maj kl
16.30 fra Torvet ved hesten. Vi cykler ud til Tjæreborgdiget, derefter
nyder vi en god middag på Blichers
Kro for egen regning.
Turledere er Gudrun, tlf 75459268,
og Reni, tlf 75120157.
Den hemmelige skov i Kjersing
Tid og sted: Torsdag den 30. maj kl
19.00 fra Rådhuset (Grønttorvet).
Vi cykler på nogle af Esbjergs
grønne stier og gør pause ved den
gode bjælkepavillion ved udkanten
af Kvaglund. Medbring selv kaffe /
the m.m.
Turledere er Reni, tlf 75120157 og
Bente, tlf 25790320.
6

Fanøtur på Store Cykeldag
Tid og sted: Lørdag den 15. juni kl
9.40 fra Fanøoverfarten i Esbjerg.
Vi cykler fra færgelejet i Nordby til
skovlegepladsen i plantagen, hvor
vi nyder vores madkurv.
Skovlegepladsen er et af de populære rekreative områder på Fanø for
både børn og voksne. På pladsen
er der legeredskaber, træskulpturer,
grillhytte og vandrestier. Herfra
cykles til Sønderho, hvis vejret og
stemningen er til det.
Færgebilletten betales af deltageren.
Hjemkomst kl ca 16.00.
Turleder: Poul, tlf 20168205.
Ølufvad kro
Tid og sted: Mandag 17. juni kl
16.00 fra Rådhuset (grønttorvet).
Der er ca 18 km til Ølufvad Kro.
Det er muligt at købe mad på kroen.
Se: www.ølufvadkro.dk.
Turledere er Reni, tlf 75120157, og
Bente, tlf 25790320.
Marbæk
Tid og sted: Mandag den 24. juni kl
13.00 fra Sædding Fyr ved centret.
Turen går igennem plantagen og
forbi Marbækgård til stranden, hvor
der er mulighed for at grille.
Turleder er Viggo, tlf 75124548
Krydderurtehaven,
Plougstrup Gl. Skole
Tid og sted: Søndag d. 1. september
kl 9.00 fra Rådhuset/Grønttorvet.
Vi besøger krydderurtehaven,
Plougstrup Gl. Skole ved Jernvedlund, Gredstedbro. Der ca 20 km
til haven. Gratis entre. Medbring

madpakke og drikkevarer.
Læs mere på:
www.krydderurtehaven.dk
Turledere er Reni, tlf 75120157, og
Bente, tlf 25790320.
Plantagen ved Kjelst
Tid og sted: Fredag den 13. september kl 13.00 fra Sædding Fyr.
Turen fører os de 17 km ad den
gamle Tarphagevej ud til den lille

ALLE
BØRN
CYKLER

fra den 2. - 13. september.
Igen i år arrangerer Dansk Cyklist
Forbund kampagnen Alle Børn
Cykler-kampagnen, der får skolebørn til at cykle i skole, og som
gør forældre opmærksom på alle de
fordele, der er ved at lade sit barn
cykle!
Når man cykler, får man frisk luft,
motion og frihed.
Børnene lærer at færdes i trafikken
- i de små klasser øver man sig i at
manøvrere sin cykel, og kører man
på cykel i skole, er det sammen med
en voksen.
Hvert år deltager omkring 90.000
børn i kampagnen; - de cykler til
skole i to uger og noterer sig for
antal cykeldage og antal hjelmdage
- begge dele giver lodder i den landsdækkende konkurrence, som også er
en del af kampagnen.
Esbjerg deltager med omkring 2.700
børn med og landets fleste hold.

plantage ved Kjelst med flot udsigt
udover Ho Bugt.
Turleder er Viggo, tlf 75124548
Bålhytten i Østskoven
Tid og sted: Lørdag den 30. november kl 13.00 fra Jerne Bro ved
Jagtvej.
Vi er vært ved glögg og lidt andet.
Turledere er DCFs bestyrelse

Retshjælp

Husk der er mulighed for gratis retshjælp i Dansk Cyklist Forbund ved
trafikuheld. Forhør dig nærmere hos
DCFs sekretariat.

Cykelturistugen

Arrangementet foregår dette år i
Skælskør i perioden uge 30 med
indskrivning søndag den 21. juli.
Der
flere
overnatningsmuligheder. Der er tilrettelagt 4 forskellige cykelture. Se mere på:
www.cykelturistugen.dk.

Vi Cykler Til Arbejde

Aktive i Esbjerg-afdelingen vil igen
i år være på gaderne i april i kommunen for at få alle til at bruge jernhesten til arbejdspladsen i kampagneperioden 1. - 31. maj.
Tilmelding af hold skal ske senest
19. april.
Sidste år deltog 100.000 fra 6.000
arbejdspladser i landets største motionskampagne.
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Adresselabel 37 x 70 mm

Afsender: Dansk Cyklist Forbund, Rømersgade 5, 1362 København

CYKELREPARATIONSKURSUS

Igen i år kan vi tilbyde vore medlemmer et cykelreparationskursus,
hvor man kan få sin cykel gjort sommerklar under kyndig vejledning
af Mogens Jørgensen, som kan hjælpe med køb af reservedele.
Det sker igen i år på Bakkeskolen, Skolebakken 166 i Metalsløjdlokalet på følgende 5 onsdage:

3., 10., 17. og 24. april samt 8. maj kl 19.00
Tilmelding til Poul Majland, tlf 20 16 82 05 eller email til
majland@bbsyd.dk senest onsdag 27. marts.
Kurset gennemføres kun ved mindst 4 tilmeldte deltagere.
Deltagerne skal selv medbringe pudseklude, reservedele og lignende.
Prisen er 175 kr. for medlemmer, og 350 kr. for ikke-medlemmer.
Medlemmer har fortrinsret. Betaling finder sted første kursusaften

Bestyrelsen:
Poul Majland, formand, Spangsbjerg Møllevej 283, 6705, tlf. 20 16 82 05
Bent Yde, Nørrebrogade 32, 1. tv, 6700 Esbjerg, tlf. 75 18 05 17
Birgitte Gyldendal Mikkelsen, Nygårdsvej 133, tlf. 98 19 14 99
Per Andersen, Tremhøjevej 37, 6731 Tjæreborg, tlf. 75 17 53 94
Viggo Fogh, Torvegade 138A, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 45 48
Reni Hatting, suppleant, Norgesgade 11, 1 th, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 01 57
Gudrun Arnborg, suppleant, Spangsbjerghaven 79, 6700 Esbjerg, tlf. 75 45 92 68
Bestyrelsen holder møde ca 5 gange årligt, oftest i lokalerne i Gjesing Fritidscenter.
Møderne er åbne og nærmere oplysning herom kan fås hos Poul Majland.
Ansvarlig for denne udgave af lokalbladet for Esbjerg Afdeling er Bent Yde
Fotos: Bent Yde (såfremt ikke andet er angivet)

