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Referat efterårsmøde 2014 
 
Tid: Lørdag, den 18. oktober kl. 10.00 
 
Sted: Jan Buschardt (formand ARD), Elmevej 9, 2840 Holte 
 
1. Mødets åbnes 

1.1. Valg af ordstyrer og referent. 
Henholdsvis Jan Buschardt og Karsten Christensen blev valgt. 

 
1.2. Tilstedeværende og afbud. 
Tilstedeværende: Jan Buschardt, Birgit Henriksen, Martin Bergstrøm, Åke Haraldsson, 
Daniel Ridings, Peter Aerts, Jens Glad Balchen, Christian Behre, Paavo Nurminen, 
Karsten Christensen. 

 
Anmeldte afbud: Bengt Sandborgh, Jean-Claude Muzellec, Peter Tonér, Ulf Sandberg,  
Börje Ericzon, Magnus Bergdahl 

 
2. Fastlæggelse af dagsorden 

De tilstedeværende  mindedes Klas-Uno (Bubben), som døde i ugen før høstmødet. 
Klas-Uno var ude at cykle med tre kammerater og blev ramt af en bagfra kommende 
motorcyklist.  
Det blev drøftet om ACN skulle sende blomster / et beløb for at hædre Klas-Uno, men 
selv om de tilstedeværende fandt at det var en meget sympatisk tanke, var det enighed 
om at det vil være svært i fremtiden af afgøre hvem, der skal sendes hilsner til og hvem 
ikke i tilfælde af dødsfald. Det blev derfor besluttet, at ACN ikke sender hilsner ved 
dødsfald, men at det er op til den enkelte i ACN-kredsen.  
 
Jan informerede om, at ACN afholder euro 35 pr person pr ACN-møde til mad og 
husly, men at deltagerne selv skal betale drikkevarer. 

 
3. Godkendelse af sidste års referat 

3.1. Referat fra 19. oktober 2013 i Stockholm. 
 
Jens fortalte, at Jotunheimen Super Randonnée i Norge er blevet godkendt. Så man kan 
bare komme - fra midten af juni til midten af august skulle ruten være snefri ☺. Der 
findes på http://www.randonneurs.no/ritt/jotunheimen-super-randonnee/ en 
fyldestgørende introduktion til brevet’en. Jens fortalte, at han overvejer at lave nogle 
mindre ændringer til ruten for at undgå nogle uhensigtsmæssigheder. 
 
Der var ikke andre kommentarer til referatet, og dette blev godkendt. 

 
4. Kassarapport acn 

4.1. Fremlæggelse af regnskab 2013. 
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Betalingen for afgift pr. kørt brevet i 2014 er sprunget over, som tidligere vedtaget. De 
249,75 var en fejlindbetaling, som blev taget ud igen. Årsafgift PG er til PostGiroen. 
 
Ingen kommentarer i øvrigt, hvorefter kasserapporten blev godkendt. 

 
 

4.2. Eventuelle forslag behandles. 
 

Om afgiften vedr. 2015 skriver Ulf før mødet, at det er nødvendigt, at landene 
genoptager betalingen. Det vil sige 3 Skr. pr. brevet. 

 
Dette forslag blev vedtaget. 

 
5. Kommande acn-arrangementer 

5.1. Paris-Brest-Paris 2015 
 

Datoerne er 16.08-20.08.15. Tilmeldingssystemet er det samme som tidligere; en 
forhåndstilmelding, endelig tilmelding osv. Der vil være plads til mellem 6.000-6.500. I 
2015 bliver det sådan, at man får tildelt et starttidspunkt, så man ikke skal stå at vente i 
2-3 timer på at komme af sted. 

 
Problemet med antal og start er trafiksikkerheden og de fornuftige indvendinger og 
begrænsninger, som de franske politi må lægge ned over arrangementet. 

 
Med hensyn til om man kommer med, så er fornemmelsen, at alle, der har kørt en 
kvalifikationsserie, kommer med. Erfaringen fra 2011 er, at ikke alle gør brug af den 
fordel, de har skabt sig gennem prækvalifikationen. På den anden side skal man være 
klar over, at interessen i Japan og Australien og New Zealand for langdistancecykling 
er kraftigt voksende, og det kan komme til at få en stor betydning for muligheden for at 
komme med på sigt. 
 
Der var enighed om at det bedste råd, man kan give til en rytter, der ikke har opnået at 
få en sikker plads ved forhåndstilmeldingen, er at han skal køre kvalifikationsserien – 
så er der en god chance for at der bliver en plads når de endelige tilmeldinger skal ske. 

 
5.2. Flèche Nordique 2016. 

 
Ulf skriver den 21.09.14, at han arrangerer Fléche Nordique i 2016 med mål på 
Billingehus som vanligt.  Der var stor tilfredshed hermed. 

 
5.3. S-B-S 2017. 

 
Birgit fortalte, at planlægningen holder orlov til næste år, men hun vil lave et oplæg til 
næste års møde. 
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Vi arbejder dog allerede nu på at lave samlet startsted i Hirtshals, hvilket jo på alle 
måder vil være mere praktisk. Vi vil meget gerne være et sted, hvor alle kan starte 
samlet. De ekstra kilometer kan tages fra på tredjedagen, hvor ruten kan ændres 
passende efter det.  

 
Vi regner med at lave en “selvstændig juridisk enhed” omkring SBS, bl.a. så pengene 
ligger et bestemt sted, og man kan imødegå tab på en fornuftig måde. Det ændrer dog 
ikke ved realiterne bag SBS. 

 
 
 

5.4. Andet. 
 

- Intet. 
 

6. Brevetkalender 2015 
6.1. Diverse informationer. 

 
Deltagerne drøftede en status over mulighederne for at køre brevet’er i 2015 i de 
nordiske lande. 
Kalenderne er eller bliver gjort tilgængelige for medlemmer og andre interesserede, 
som det har været skik lokalt tidligere år. 

 
7. Næste efterårsmøde 

Tid og sted bestemmes. 
 
Peter Tonér havde inden mødet foreslået, at det lægges i uge 44, da det passer bedre 
med efterårsferien. 
 
Deltagerne blev derfor enige om at fastlægge datoen for næste efterårsmøde til den 24. 
oktober 2015 i Stavanger. 
 

8. Mødet sluttes 
 
- Mødet afsluttedes herefter ☺. 

 


