Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
13. marts, 2014
Fremmødt var bestyrelsens 6 medlemmer samt 15 menige medlemmer
– i alt 21 personer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Henrik Friis blev valgt til dirigent, og han fandt at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Birgitte Clematide blev valgt til referent.
Børge Nielsen og Birgit Hendrichsen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt i en nydelig lille folder.
Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens aktiviteter i 2013:
- Bestyrelsen har afholdt 8 møder, på møderne gennemgås fast hovedområderne
post, økonomi og udvalg.
- Rødovre afdeling har i perioden haft nedgang i medlemstallet på 24 personer, så
det samlede antal medlemmer nu er 309.
- Afdelingen deltog i landsmødet i Roskilde med 12 personer. Der var på
landsmødet ingen forslag til vedtægtsændringer, men efter en længere debat om
det foreslåede arbejdsprogram blev en række punkter tilføjet.
Landsmødet valgte en ny landsformand: Jette Gotsche. Landsmødereferat kan
ses på www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-ogaarsrapporter/Landsmoede-2013
- Afdelingen deltog i Vi Cykler Til Arbejde 2013 med omdeling af
kampagnemateriale. Kommunen viste som tidligere år stor velvilje ved dels at give
et stort beløb til præmier, dels ved at sørge for trykning og rundsendelse af
kampagnemateriale til firmaer og institutioner i kommunen. Øvrige omkostninger
blev dækket af VCTA-sekretariatet. Fra Rødovre deltog 28 hold med i alt 268
deltagere (en tilbagegang på 28%) som tilsammen cyklede 52.389 km.
- Værkstedsudvalget har i perioden bestået af Jørgen Behrens og Henning
Liljendahl. Værkstedet har holdt åbent hver mandag hele året, undtagen juli og
december. Brugerantallet er svingende. Hvis ingen bruger er dukket op inden kl.
20, og hvis der ikke er truffet aftale med værkstedslederen om senere fremmøde,
er det ok at lukke kl. 20.
- Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4 lokalblade med
indhold af lokal interesse.
- Trafikudvalget har bestået af Jens Andersen, Susanne Sindberg, Johan Knudsen,
Bert Thomsen og Henning Liljendahl. Johan, Bert og Henning har inspiceret
cykelstierne fra Roskildevej til Jyllingevej. Ganske mange steder mangler op/nedkørsler, hvor der på modsatte side er udkørsler for cyklister. Kørsel fra
Veronikavej mod nord ad Rødovrevej i rundkørslen sker på fortov, og ikke på den
anlagte cykelsti. Endnu mangler vi at sammenfatte materialet og sende det til
Teknisk Forvaltning.
Birger Madsen har udarbejdet høringssvar til lokalplan 124 for Damhus Have,
Damhuskroen og Damhustorvet. Pga. en juridisk fejl er lokalplanen senere blevet
trukket tilbage (og dermed også alle indleverede høringssvar).
- Turudvalget består af 16 personer som har gennemført 35 dagture og tirsdagsture
med sammenlagt 907 deltagere. For 2014/2015 er planlagt 21 tirsdagsture samt
11 heldagsture.
- Lokaleudvalget har sørget for, at der er blevet ryddet op på værkstedet, så der nu
er god plads. Der mangler stadig afklaring af etablering af tilstrækkeligt meget
strøm til komfuret i køkkenet.
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis. Her findes oplysninger om ture,
værksted, klagecentral, foreningsinformation, referater og oversigt over udvalg.
web-adressen er: www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokaleCyklistforbund/Hovedstaden-og-Nordsjaelland/Roedovre

Debat i forlængelse af beretningen:
Jann påpegede det uholdbare i, at hver kommune selv kan beslutte, om den nye
lov, om at biler ikke må parkere med to hjul på fortovet, skal overholdes.
Henning har skrevet til forvaltningen, at hvis bilerne fremover skal holde på vejen
uden at have hjul på fortovet, vil mange af de smalle veje i kommunen få en
effektiv hastighedsdæmpende foranstaltning efter den nye lov. Henning har bedt
kommunen oplyse, hvordan den nye lov vil blive implementeret. Teknisk
Forvaltning har dertil svaret, at man dér arbejder på en bekendtgørelse, som
efterfølgende skal behandles både af politiet og politisk. Indtil
kommunalbestyrelsen evt. vedtager afvigelser fra de af Folketinget vedtagne nye
parkeringsregler, gælder disse.
Birger beder os huske, at vi alle også er fodgængere – også folk med barnevogne
og kørestole har krav på fri passage.
- Susanne spurgte, hvem der samler materialet om Rødovrevej til Teknisk
Forvaltning. Der blev svaret, at trafikudvalget sørger for billeddokumentation og vil
forfatte en skrivelse.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet. Det forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelse
og revisorer. Regnskabet viste et overskud på kr. 3.244 kr. og vi har en kapital på
2.045 kr.
Et ekstraordinært stort tilskud fra Forbundet på 9.800 kr. dækker indkøb af nyt
køleskab og ny fryser i 2012, men er først bogført i januar 2013. Dette er årsagen til
det usædvanlige overskud i regnskabsåret.
Vi skal tømme kassen hvert år, forstået på den måde at hvis vores kassebeholdning
ved indgangen til et år er positiv, vil dette beløb blive fratrukket tilskuddet fra
Forbundet.
- Lis Jakobsen undrede sig over posten Cykelture -743 kr. Beløbet dækker udgifter i
forbindelse med planlægningsmøde, åbningstur, Cyklens Dag samt afslutningstur.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
I april har vi åbningsarrangement. Afdelingen vil fortsat være aktiv i VCTA.
Der er udarbejdet værkstedsplan for næste halvår. Bladarbejdet fortætter.
Trafikudvalgets arbejde er afhængigt af udefrakommende sager.
Turudvalget planlægger årets cykelture.
Der skal stadig arbejdes med strømforsyningen i køkkenet.
- Birger Madsen følger op på forholdene omkring Damhustorvet i arbejdet for at
skabe trafikale forbedringer for cyklister.
- Henrik Friis opfordrer til at melde sig til udvalgene som er åbne for alle.
Alle ideer til, hvad afdelingen kan arbejde med, er velkomne.
6. Valg
Henning Liljendahl meddelte, at han ikke ønsker at fortsætte sit hverv som
afdelingens formand. Henning mener ikke, han stadig kan tilbyde samme
engagement som tidligere. Henning ønsker at fortsætte som menigt medlem og kun
at forblive i turudvalget. Han varetager dog uafsluttede opgaver og passer sine
værkstedvagter indtil juni.
Forsamlingen kvitterede for Hennings formandsindsats med applaus.
Da formanden fratræder i utide, indtræder næstformand Jens Andersen som formand
i resten af valgperioden (til generalforsamlingen 2015).

- Bert Thomsen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, i hans sted valgtes
Lis Jakobsen.
- Johan Knudsen blev genvalgt.
- Flemming Nielsen blev genvalgt.
- Henrik Friis blev genvalgt som 1.suppleant.
- Susanne Sindberg blev genvalgt som 2.suppleant.
- Revisor Inge Jørgensen blev genvalgt.
- Revisorsuppleant Birgit Hendrichsen blev genvalgt.
- Lis Jakobsen og Flemming Nielsen blev valgt til landsmødedelegerede.
- Henrik Friis og Susanne Sindberg blev valgt som hhv. 1.- og 2.
landsmødesuppleanter.
Rødovre afd. bestyrelse består således af:
Formand
Jens Andersen
Bestyrelsesmedlemmer
Lis Jakobsen
Johan Knudsen
Birger Madsen
Flemming Nielsen
1. suppleant
Henrik Friis
2. suppleant
Susanne Sindberg
Revisorer
Jann Larsen
Inge Jørgensen
Revisorsuppleant
Birgit Hendrichsen
Landsmødedeleg.
Lis Jakobsen og Flemming Nielsen
Landsm.suppl.
Henrik Friis og Susanne Sindberg
Henning opfordrede til at møde op ved bestyrelsesmøderne, som er åbne for alle.
Henvend dig til et bestyrelsesmedlem, som vil sørge for at du holdes orienteret.
Dagsorden findes her: www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokaleCyklistforbund/Hovedstaden-og-Nordsjaelland/Roedovre/Foreningen hvorfra man
klikker på Bestyrelsesmøder.
Henning oplyste at alle DCF-medlemmer kan deltage i Landsmødet uden stemmeret.
De delegerede stemmer ikke nødvendigvis efter afdelingens linje, men efter personlig
mening. Landsmødet i 2014 bliver sandsynligvis på Fyn. Den almindelige regel er at
afholde mødet i hovedstadsområdet i ulige år og i provinsen i lige år. På landsmødet
arrangerer de lokale afdelinger informative cykelture, hvor ikke kun gode, men også
dårlige trafikale løsninger fremvises.
7. Eventuelt
Intet.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt.
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 15. marts, 2014

