
Årsberetning 2016 – 2017 
 

Bestyrelse Bestyrelsen har i perioden bestået af: 

Jens Andersen Formand 

Lis Jakobsen                    Næstformand  

Birger Madsen Kasserer 

Flemming Nielsen Sekretær 

Johan Knudsen 

Jens Spelmann 

Henrik Friis  1. suppleant 

Susanne Sindberg 2. suppleant 

Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder. På møderne gennemgås 

fast følgende hovedområder: post, økonomi og udvalg. 

Bestyrelsen har udover den daglige drift deltaget i aktiviteter som beskrevet 

under de enkelte udvalg og møder på landsplan som nævnt nedenfor. 
 

Revision Revisionen har i perioden bestået af: 

Jann Larsen 

Inge Jørgensen 

Birgit Hendrichsen Suppleant 

 

Medlemmer Medlemstallet for afdelingen var ved udgangen af 2016 opgjort til 280. Vi har i 

løbet af året mistet 10 medlemmer og fået 10 nye. 
  2015   2016 Ændring  %  

Afdeling 280  280 0  0  

Cyklistforbundet 15279  15037 -242  -1,6  
 

  

Landsplan Landsmødet blev afholdt lørdag den 29. oktober i Aarhus med ca. 108 deltagere. 

Fra Rødovre afdeling deltog følgende 3: Flemming Nielsen (delegeret),  

Jens Andersen (delegeret) og Henning Liljendahl. 

 

Egenkapitalen i cyklistforbundet er i løbet af 2015 steget med 557.000,- kr. 

Hermed er egenkapitalen per 31/12 2015 1.833.000. Overskuddet i 2015 var bl.a. 

fremkommet ved at udskyde et blad fra december 2015 til januar 2016. Budget 

for 2016 og 2017 var skønnet konservativt til et resultat på ca. 0. Det har siden 

vist sig at budgettet for 2017 ikke var skønnet konservativt nok, idet et forventet 

tilskud fra Trygfonden på 750.000,- kr. ikke kommer til udbetaling. 

Flemming Nielsen blev valgt til hovedbestyrelsen som 2. suppleant.  

Jette Gotsche blev valgt til landsformand i 2015 frem til 2017. 

Landsmødereferatet kan ses på: www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-

organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2016 
 

Værksteds- 
udvalg 

Udvalget har bestået af: Henning Liljendahl, Jens Andersen,  

Johan Knudsen, Jens Spelmann og Jørgen Behrens. 

 

Værkstedet har holdt åbent hver mandag året igennem – dog undtaget juli og 

december måneder. 

 

Fremmødet har i den forløbne sæson været svingende, nogle gange er der ingen 

gæster, andre gange kan der godt være 4 - 5 personer. 
 

 

http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2013
http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2013


Bladudvalg Udvalget har bestået af: Flemming Nielsen og Jens Spelmann som gennem 

året har udarbejdet 4 lokalblade med diverse information, primært af lokal 

interesse. Det nyeste blad med farvebilleder på hvidt papir. 

 

Trafik- 
udvalg 

Udvalget har i perioden bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger Madsen 

og Lis Jakobsen. 

 

I foråret 16 mødtes Lis Jakobsen, Jens Andersen og Johan Knudsen med 

kommunens Vej- og Trafikafdeling under ledelse af vejing. Hans Georg 

Hybschmann. Resultatet var, at vi gensidigt skulle orientere hinanden fremover. I 

eftersommeren 16 havde Cyklistforbundet i Rødovre udpeget nogle vejkryds, hvis 

cyklistafmærkning bremsede fremkommeligheden for de tohjulede. Vi orienterede 

H.G. Hybschmann og bad om hans mening. Resultatet var, at han og Lis Jakobsen 

mødtes til en cykeltur med besigtigelse, hvor kommunen blev overbevist om 

problemerne. Nogle problemer ville kunne løses straks, andre krævede samspil med 

lokalpolitikere og politi. H.G. Hybschmann ville gerne medvirke på nye "cykelture". 

 

Cyklistforbundet har tidligere i denne måned afleveret indsigelse til Rødovre 

kommune mod forslag om tillæg til kommuneplan 2014, hvor Rådhusstien 

omdannes til ny vej " Rådhusvejen " men uden cykelstier. Rådhusstien skulle iflg. 

planen være del af en ny cykelrute tværs gennem Rødovre fra nord til syd og bruges 

allerede af lokalkendte som en sikker rute. Birger Madsen kan uddybe emnet. 

 

Turudvalg Udvalget 2016 – 2017 bestod af 13 personer: 

Flemming Nielsen, Birger Madsen, Birgit R. Hendrichsen, Børge Nielsen, 

Henning Liljendahl, Henrik Friis, Jens Andersen, Jens Peter Jakobsen, Lis 

Jakobsen, Per Holm, Poul Møller Christensen, Susanne Sindberg og Søren C. 

Jensen. 

Kommende sæson (2017 – 2018): Tilgang: Bert Thomsen Afgang: Henrik Friis. 

 

Udvalget har i 2016 gennemført 34 cykelture med i alt 985 deltagere fordelt som 

følger (Antallet af dagture er faldet fra 13 i 2015 til 12 i 2016): 

 

Turtype Antal 

ture 

Deltagerantal 

2015 

Deltagerantal 

2016 

Ændring % 

Tirsdagsture 21 429 511 19 

Dagture 12 168 184 10 

Store Cykeldag 1 179 290 62 

 

For 2016/17 er planlagt 21 tirsdags-, 9 søndags, 2 lørdagsture og 1 torsdagsarr. 
 

Lokaleudvalg Udvalget har bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger Madsen, 

Flemming Nielsen, Jens Spelmann og Lis Jakobsen.  

 

Der er blevet ryddet op i alle lokaler. Der er gjort rent og vi har flyttet det ene af 

de to glasskabe ud af møderummet. 

 

Hjemmeside Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis (web-master), med oplysninger om 

ture, værksted, klagecentral, foreningsinformation, referater og oversigter over 

udvalg. Siden kan findes på: www.cyklistforbundet.dk/Roedovre. 
 

2017 startede 28. januar med 35 års jubilæum. Hvor ca. 50 fremmødte deltog.  

http://www.cyklistforbundet.dk/Roedovre

