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Referat af generalforsamling i Cyklistforbundet, Sønderborgafdelingen den 27/2-20.
1. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent blev valgt Jørn Nielsen. Dirigenten oplyste, at generalforsamling
er indkaldt i behørig tid.
Som referent blev valgt Claus Rasmussen.
2. Møde med Aase Nyegaard. (formand for kommunens Teknik og miljudvalg)
Orienterede om kommunens planer for cyklistområdet. Følgende cykelstier er
under projektering/anlæggelse: Fynshav-Elstrup og Skovby-Trænge. Der
planlægges også p.t. med Buskmosevej-Rinkenæs, Broager-Nybøl,
Mommarkvej-Mommark Marina og Langgade i Augustenborg. Derudover er
der afsat midler til cykeltunnel ved Guderup.
Bestyrelsen orienterede om, at vi har lavt vores egen ønskeliste til cykelstier,
som sendes til forvaltningen en af de kommende dage, efter forespørgsel fra
forvaltningen og med svarfrist den 1/3.
Hvad angår skolecykling blev det aftalt, at jeg sender forslag til Aase Nyegaard
om en undersøgelse af dette forhold. Det drejer sig om en
spørgeskemaundersøgelse, rettet mod skoler og forældre.
Manglende/dårlige skilte ved cykelstier blev også fremført og det blev aftalt,
at jeg sender forslag til Aase Nyegaard om at dette problem også bør løses, da
det er et stort problem, især for vores turister.
3. Bestyrelsens beretning.
Inden bestyrelsen blev valgt, blev afholdt et medlemsmøde den 13/6-19, hvor
5 personer deltog. Her blev så valgt en foreløbig arbejdsgruppe på 3 personer
med det formål, at foranledige en stiftende generalforsamling. Den blev så
afholdt den 20/8-19, hvor 8 personer deltog. Og her blev en bestyrelse på 4
personer valgt. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i perioden.
Følgende forhold har bl.a. været behandlet her: Cykelforum, cykelparkering,
kommunale budgetter og regnskaber, cykelstier, touren, cykelvrag,
Cyklistforbundet, uheldsstatistik og sociale medier.
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Der har således været nok at koncentrere sig om, samtidig med at bestyrelsen
har arbejdet med at konsolidere sig og sætte sig ind i de mange nye ting, der
har med cykling at gøre. Dette arbejde vil fortsætte i den kommende tid.
4. Regnskab/budget.
Regnskabet for 2019 blev uddelt på mødet.
Regnskaber for 2019 viser et forbrug på i alt kr. 2763, som er bevilget af
hovedkontoret og godkendt af revisor. Det drejer sig om udgifter til
mødeforplejning og avisannonce.
Hvad angår budget for 2020, har bestyrelsen af hovedkontoret fået bevilget i
alt kr. 8500 til følgende poster:
-

Leje af telt til kulturnat
Forplejning til cykelture
Foredrag om cykelforhold
Mødeomkostninger
Generalforsamling
Repræsentation
I alt

kr. 1500
kr. 1000
kr. 3000
kr. 1000
kr. 1000
kr. 1000
kr. 8500

Budgettet for 2020 ser således fornuftigt ud.
5. Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelse. (2 er på valg)
Bestyrelsen består p.t. af Claus Rasmussen(formand), Mette Langgaard, Jørn
Nielsen og John Hønborg(kasserer). Jørn Nielsen og John Hønborg var på valg
og begge blev genvalgt.
7. Valg af suppleant.
Som suppleant blev nyvalgt Poul Erik Nielsen.
8. Valg af formand.
Claus Rasmusen er ikke på valg i år, så der var ingen valg her i år.
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9. Valg af delegerede til landsmødet.
Indtil videre har John Hønborg tilmeldt sig.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Margrete Jordt er valgt som revisor og blev genvalgt.
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
11. Fremtidig virksomhed.
Der arbejdes videre med de forhold, der blev nævnt under beretningen. Hertil
kommer kampagnen: Vi cykler til arbejde. Samtidig skal vi i gang med at
planlægge cykelture for medlemmer. Også touren naturligvis.
12. Evt.
Intet her.
Tak for god ro og orden under mødet.

Hilsen Claus Rasmussen, referent, den 20/3, kl. 11.00.

