Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
14. marts, 2006
Fremmødt var bestyrelsen samt 13 medlemmer – i alt 19 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.
Hans Albek og Verner Kristiansen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens
aktiviteter i 2005:
- Der har i perioden været afholdt 8 bestyrelsesmøder, de faste hovedområder post,
økonomi og udvalg gennemgås.
- Ved udgangen af 2005 var medlemstallet i Rødovre afd. opgjort til 360, det er en
tilbagegang på 38 i forhold til 2004, svarende til 9,5%. Til sammenligning er der på
landsplan en tilbagegang på ca. 6,3%. Henning fortalte om Forbundets nyindførte
medlemssystem, som har givet nogen indkøringsvanskeligheder – og formodentlig
har konverteret nogle af vores medlemmer til andre afdelinger. Medlemssystemet
er ikke tilfældigt valgt, det bruges i forvejen af fx Ældresagen, men der er sket fejl
og Henning mener vores medlemsskare er konstant og at vi ikke har del i
tilbagegangen.
- Rødovre afdeling deltog i landsmødet i Albertslund 15.-16. oktober og var
repræsenteret ved Jens Andersen, Flemming Nielsen, Gertie Elleby og Henning
Liljendahl. På mødet blev vedtaget et arbejdsprogram 2006 (se www.dcf.dk).
Desuden fremlagdes en lang liste over landsdækkende og lokale emner der skulle
prioriteres. De prioriterede lokale emner er vejledende for lokalafdelingerne, højest
prioriteret er aktioner for bedre cykelforhold, lavest prioriteret er lygtetælling (se
flere detaljer på www.dcf.dk/composite-263.htm).
- Værkstedsudvalgets fire medlemmer har arbejdet trofast og vejledt gæsterne –
nogle gange er der ingen gæster, andre gange kan der opstå trængsel.
Værkstedet har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december.
- Turudvalget har gennemført 38 cykelture med i alt 873 deltagere.
- Bladudvalget har stået for lokalbladet, en del lokalblade håndomdeles til
afdelingens medlemmer, resten sendes med PostDanmark.
- Trafikudvalget har prøvekørt Rødovre-delen af Forbundets nye cykelferiekort for at
tjekke oplysningerne. Endvidere er der blevet arbejdet med forholdene på
Voldgaden (den nationale cykelrute 9) i form af debat i lokalpressen og diskussion
med Teknik- og Miljøudvalget.
- Amtsudvalget har ikke afholdt møder pga. den forestående nedlæggelse af
amterne. Man har for 8. år i træk udgivet en samlet oversigt over cykelture i
hovedstadsområdet.
- Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde (VCTA) ved uddeling af
kampagnemateriale.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet som forelå skriftligt og var underskrevet af
bestyrelse og revisorer. Der var et underskud på kr. 3.377,75 som tilskrives
portoomkostninger. Porto til omdeling af lokalbladet kan refunderes ved ansøgning
hos Forbundet, men ved en fejl blev vores ansøgning ikke registreret i Rømersgade.
Beløbet er nu udlignet ved Forbundets forhøjede tilskud for 2006 på 13.000 kr.
Resten af posterne overholdt det budgetterede.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
består af initiativer fra Forbundet og initiativer fra Rødovre afd.
- Afdelingen arrangerer 14 søndagsture, 2 lørdagsture, 20 tirsdagsture og en
torsdagstur i 2006. Herudover et weekendarrangement til Söderåsen 12-14 maj.
- Afdelingen vil løse ad hoc-opgaver når Amt eller Forbund beder om det.
- Det er intentionen at gennemkøre nationalruter, tjekke cykelkort o.l.
- Medlemmer kan til enhver tid lave aktiviteter, når bestyrelsens godkendelse
indhentes.
6. Valg
- 2 bestyrelsesmedlemmer kunne genvælges: Jørgen Behrens og Flemming
Nielsen, som begge blev enstemmigt valgt for 2 år.
Der er en ledig plads i bestyrelsen for 1 år, men ingen stillede op.
- 1.suppleant Henrik Friis blev genvalgt
- 2.suppleant Susanne Sindberg mødte ikke, men havde forud skriftligt meddelt
genopstilling og blev genvalgt.
- Revisor Inge Jørgensen blev genvalgt.
- Revisorsuppleant Carsten Pihl blev genvalgt.
- Landsmødedelegeret Jens Andersen blev genvalgt.
7. Eventuelt
Jørgen Behrens har tidligere udtrykt ønske om annoncering i lokalpressen for
værkstedsaftener og for turene; det var ikke imødekommet fordi turene i forvejen er
velbesøgte, men hvorfor ikke annoncere for værkstedet? Han påpegede at vi har
foreningslokalerne pga. værkstedet. Flemming Nielsen sagde at nyheder kan
annonceres gratis i Rødovre Avis, men værkstedet er ikke en nyhed og koster derfor
annoncepris. Poul Rasmussen mente, at selv om værkstedet er åbent for alle, er folk
for velhavende og køber ny cykel frem for at reparere på den gamle. Birger Madsen
foreslog at medlemmer af bestyrelsen jævnligt sender artikler til lokalpressen med
omtale af foreningens aktiviteter og tilbud.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt:
Rødovre afd. bestyrelse består nu af
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Landsmødedeleg.
Jens Andersen
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 19.3.06

