
Referat fra generalforsamling d. 14. septemb er 2020
Alholdt ved afdelin gens værkstedslokale.

11 medlemmer deltog i generalforsamlingen (inkl. Bestyrelsen).
Afbud fra Frode $slvest Pedersen

Den oprindeligt berammede generalforsamlingen (16. marts 202A), blev udsat til dags dato,
grundet covid-l9 nedlukningen.

1. Valg af ordstyrer og referent
Hans Hansen ogLejf Knudsenblw valg1..

2. Bestyrelsens beretning
Formanden frernlagde bestyrelsens beretning. Han starlede med at konstatere, at vore aktiviteter og tllre

havde halt en tilfredsstillende tilslutning, og at vi har deltaget i næsten alle de møder. vi er blevet in-
viteret til. Derudover berørte formanden - bl.a. - følgende hovedafsnit:

r "Frivilligcafd", som er et resultat af Frivillighedsrådets projekt om "Det moderne gadekær".
o Kommunens festival "Verdens bedste løsninger", som var et arrangement på Ballerup Bibliotek i

20t9.
r Vores (især Frodes) deltagelse i kommunens projekt om affotografbring af samtlige veje, stier, P-

pladser, trapper og skilte i kommunen. Der kommer muligvis en runde mere.
. Vor deltagelse i Crønt Råd (vi har Peter og Gert som medlemrner af rådet).
o Cykelcafeen.
. Cykling uden alder.
. Anskaffelsen af en El-cykeltil udlån.
Peter sluttede med at takke alle dem, som gør en stor indsats for såvel vores lokalafdeling, som for Cy'-
kelcafden.

3. Kassererens regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, og nævnte specielt posten Cykling uden alder.
Beløbet stammer fra en bevilling, vi ansøgte om til kommunens rickshaws. Bevillingen kunne kun udbe-
tales til et CVR-nummer. Da vi ikke havde ikke sådan, benyttedes Cyklistforbundets CVR-nummer.
Nu har vi fået vort eget CVR-nummer. I fremtiden bliver det derfor ikke nødvendigt at gå via forbundets
kasse i forbindelse med aktiviteter, der ikke gennemføres i Cyklistforbundets regi.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg til bestyrelse og suppleanter
a) Kasserer (for 2 år)

Sus anne B i s ga ard blev genval gt.

b) I bestyrelsesmedlem (for 2 år)
G ert S c h ønb er g blev genval gt.

c) 2 suppleanter (fbr I år)
Frode Sylvest Pedersen og Karin Vilhelmsen blev genvalgt.

Side I af 2
C :\Users\le"j fk\Documents\DCF-BMS\BIVtSref generalfors 2020.docx r 6 09.20



Referat fra generalforsamling d. 14. september 2020
Afholdt ved afdelingens værkstedslokale.

Ll medlemmer deltog i generalforsamlingen (inkl. Bestyrelsen).
Afbud fua Frode Sylvest Pedersen

6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for I år
Birthe Olsen ogTharnas Foghblev genvalgt.

7. Yalg af 2 delegerede DCF's årsmøde 2012

Gert Schønberg og Susanne Bisgaard blev valgt.

8. Eventuelt
Carl-Ceorg opfordrede til, at vi gentog et tidligere arrangement, afholdt i Pederstrup, over temaet
"Transport af børn", hvor forskellige typer transportmuligheder (ladcykler, anhængere m.m., med og
uden elmotor) blev vist.
Som virkeiigheden ser ud i øjeblikket (mht. Covid-19), kan det sikkert tidligst blive til noget i foråret
2021.
Vi (BMS) vil gerne være med til at støtte op om et sådant arrangement.

E/ier general/brsamlingen var bestyrelsen væt1ved en let anretning med ost, rødvin og kaffe.

/n'/, /u*dre,
Hans Hansen, ordstyrer

PS: Efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at indkalde til:
Konstituerende bestyrelsesmøde, mandag d. 12. oktober 2020, kl. 19:30, i værkstedet.

Lej f Knudsen, referent.
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