Referat af generalforsamling, Cyklistforbundet, Allerød afdeling
Mandag d. 18. marts 2019 på Allerød Bibliotek

1. Som dirigent blev Niels Jacobi valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen
var varslet rettidigt ved udsendelse pr. e-mail, og ved opslag på Cyklistforbundets
hjemmeside, Allerød afdeling.
2. Formanden, Ole Buch-Rasmussen, gjorde rede for afdelingens situation i 2018. Pga.
inaktivitet og manglende fremmøde ved sidste generalforsamling, var afdelingen i fare for
at blive nedlagt. Michael Mannstaedt, formand for afdelingen i mange år, ønskede ikke at
fortsætte som formand, men gerne som bestyrelsesmedlem. Ole Buch-Rasmussen 524614 tilbød at overtage formandsposten i et år i forsøg på at ”vække afdelingen til live”.
Formanden udtalte, at såfremt der var opbakning, ville han gerne fortsætte 1 år mere.
3. Der kunne ikke fremlægges noget regnskab for året 2018-19, da afdelingen ikke havde
modtaget nogen som helst midler fra Cyklistforbundet. Dog blev det bemærket, at
Michael Mannstaedt havde haft udgifter i forbindelse med generalforsamlingen 2018, - et
beløb, som endnu ikke var blevet refunderet fra Cyklistforbundet. På opfordring sendes
bilag til Cyklistforbundet sammen med udgifter i forbindelse med generalforsamlingen
2019.
4. Der var ikke indkommet nogen forslag. Dog blev det bemærket, at der var ideer til aktivitet
senere på året, som ønskedes drøftet under pkt. 8.
5. Ole Buch-Rasmussen, 5246-14 blev genvalgt som formand.
6. Til bestyrelsen blev følgende valgt: Peter Høstved 5080, Niels Jacobi 5054, Kirsten Rothe
5620, Michael Mannstaedt 1152.
7. Grethe Møller Olesen 5246-14,blev valgt som revisor, Michael Jacobi 1044-9 som
suppleant.
8. Repræsentant til Grøn Guide Allerøds bestyrelse: Ole Buch-Rasmussen, suppleant Michael
Mannstädt.
9. Som delegerede til Landsmødet 2019 blev Ole Buch-Rasmussen og Michael Mannstaedt
valgt.
10. Flere af de tilstedeværende foreslog en ”cykelaktivitet” af almen interesse, senere på året.
Ønsket blev en cykeltur i Tokkekøb Hegn, søndag d. 1. september startende kl. 10.00.
Turen vil blive annonceret i Allerød Nyt, Cyklistforbundets hjemmeside, lokalafdeling
Allerød. Lokalafdelingen vil aktivt støtte den forestående kampagne, Vi cykler til arbejdet
ved aktion uddeling af rundstykke d. 16. april 2019. Ligeledes vil lokalafdelingen være til
stede i forbindelse med Aktiv Fritid i Allerød Bymidte til august
11. intet at bemærke
Referat: Ole Buch-Rasmussen, formand

