
Referat fra generalforsamling i Cyklistforbundet i Rødovre 25. februar, 2016 
Fremmødt var bestyrelsens 6 medlemmer samt 21 menige medlemmer – i alt 27 personer. 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Henrik Friis blev valgt til dirigent, og han fandt at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Susanne Sindberg blev valgt til referent. Jens Peter 
Jakobsen og Birgit Hendrichsen blev valgt til stemmeudvalg. 
 
2. Bestyrelsens beretning Beretningen forelå skriftligt. Formand Jens Andersen fortalte om 
afdelingens aktiviteter i 2015: 
Bestyrelsen har afholdt 7 møder, på møderne gennemgås fast hovedområderne post, økonomi og 
udvalg.  
Rødovre afdeling har i perioden haft nedgang i medlemstallet på 18 personer, så det samlede antal 
medlemmer nu er 280. 
Afdelingen deltog i landsmødet d. 31.10.15 i København med 8 personer. Heraf 2 delegerede 
Flemming Nielsen og Lis Jakobsen. Der blev på landsmødet oplyst at egenkapitalen i løbet af 2014 
var nedbragt med 838.000 kr. et fald på 40%. I stedet for at diskutere økonomien på landsmødet, blev 
der diskuteret en række små vedtægtsændringer. 
Landsmødet genvalgte landsformand: Jette Gotsche. Landsmødereferat kan ses på 
www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-
2015 
Værkstedsudvalget har i perioden bestået af Jens Andersen, Johan Knudsen, Jens Spelmann, Jørgen 
Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet har holdt åbent hver mandag hele året, undtagen juli og 
december. Fremmødet har i den forløbne sæson været svingende, nogle gange er der ingen gæster, 
andre gange kan der godt være lidt trængsel. 
Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4 lokalblade med indhold af lokal 
interesse. 
Trafikudvalget har bestået af 5 medlemmer. Lis Jakobsen og Johan Knudsen har set nærmere på 
busholdepladsen ud for Kongeslusen. Johan Knudsen har skrevet til politiet om den besværlige 
krydsning af Hvidovrevej her. Kopi sendt til Rødovre og Hvidovre kommune og Svend Erik 
Pedersen. Kommunen bibeholder eksisterende udførelse. Lis Jakobsen og Johan Knudsen har 
set nærmere på chikane ved Kærbyvej m.fl. Med efterfølgende brevveksling med Rødovre 
kommune. Kommunen fortsætter status quo. Johan Knudsen har været i dialog med Rømersgade 
om piktogrammer i øresundstog. Hovedbestyrelsen tager selv møde med Öresundståget. Birger 
Madsen har lavet lokalplanforslag til Damhustorvet og sendt det til Rødovre kommune og Svend 
Erik Pedersen. I forbindelse med et arrangement holdt i Rødovre af Supercykelstisekretariatet i 
november 2015, hvor vi ikke var indbudt eller orienteret, besluttede vi at søge at ændre praksis, så 
vi fremover inddrages ved lignende aktiviteter. 
Turudvalget består af 13 personer. I 2015 er gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 
776 deltagere. For 2016 er planlagt 21 tirsdagsture samt 10 søndags-, 2 lørdagsture, 1 weekend tur og 
1 torsdags arrangement. 
Lokaleudvalget består af 6 personer. Der er sørget for oprydning i alle lokaler. Vi har fået gratis 
internet. 
Hjemmesiden web-master er Henrik Friis. Her findes oplysninger om ture, værksted, klagecentral, 
referater og oversigt over udvalg. Web.-adressen er: www.cyklistforbundet.dk/Roedovre  
 



Beretningen blev vedtaget, en undlod at stemme. 
 
3. Regnskab Birger Madsen gennemgik regnskabet. Det forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelse 
og revisorer. Regnskabet viste et underskud på 356 kr. og vi har en kapital på 1999,80 kr.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Indkomne forslag der var indkommet 2 forslag. 
A: ”Vi skal i vores lokale vedtægter rette navnet ’Dansk Cyklist Forbund’ til ’Cyklistforbundet’.  
Det blev vedtaget, en stemte imod.  
B: I §5 tilføjes: "Vedtægtsændringsforslag kan indgives af den samlede bestyrelse eller af mindst 10 
stemmeberettigede medlemmer og skal være formanden i hænde senest 1/11. 
Vedtægtsændringsforslag kan indplaceres hvor som helst i dagsordenens rækkefølge."  
Efter nogen diskussion blev forslag B trukket tilbage af forslagsstilleren.  
 
5. Fremtidigt arbejde Cykelturene: Turprogrammet for 2016 er færdigt og omdeles til 
medlemmerne. Der er udarbejdet værkstedsplan for første halvår 2016. Bladarbejdet fortætter. 
Trafikudvalgets arbejder videre med Damhustorvet, Roskildevej og diverse kryds. Svend Erik havde 
medtaget kommunens nyeste skitse for Damhustorvet og Damhus Boulevard. Der kommer snart en 
ny Trafikplan for Rødovre kommune som vi gerne vil deltage i. Når nye veje skal projekteres er de 
offentlige tilgængelige og sendes i offentlig høring. Vi ønsker at deltage i regelmæssige møder med 
kommunen om trafikplanlægning. Fremtidigt arbejde blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Valg Formand:   Jens Andersen på valg i 2017 
Bestyrelse:    Birger Madsen på valg i 2017 
    Jens Spelmann på valg i 2017 
    Lis Jakobsen blev genvalgt. 
    Flemming Nielsen blev genvalgt. 
    Johan Knudsen blev genvalgt. 
Suppleant:   Henrik Friis (1. suppleant) genvalgt. 
    Susanne Sindberg (2. suppleant) genvalgt. 
Revisor:   Jann Larsen på valg i 2017. 
    Inge Jørgensen genvalgt. 
Rev. Suppleant:  Birgit Hendrichsen genvalgt. 
Landsmøde delegeret: Jens Andersen valgt. 
    Flemming Nielsen genvalgt. 
Landsmøde suppleant: Henrik Friis (1. suppleant) valgt. 
    Susanne Sindberg (2. suppleant) valgt. 
 
7. Eventuelt. Et medlem ønskede oplysning om afdøde medlemmer. Flemming forklarede, at det var 
svært, og når vi ikke kunne være sikre på at få alle med, var det bedre med ingen. 
 
8. Beslutningsreferat blev læst op af referenten og godkendt.  
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid.  
 

Susanne Sindberg 29.3.2016 


