Referat af ordinær generalforsamling i Cyklistforbundet i Gentofte afholdt tirsdag, den 10. marts 2020 i
Gentofte Frivilligcenter, Byens Hus, Hellerupvej 24, Hellerup

Til stede: Roger Christensen, Tove Poulsen, Kirsten Frydensberg, Kasper Kirkegaard, Michael Hansen og
Annette Blegvad
Afbud: Niels Daniel Nielsen, Christian Kruse-Larsen

1. Valg af ordstyrer og referent
Tove blev valgt som ordstyrer og Annette som referent. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig og rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretningen, som også vil kunne ses på afdelingens hjemmeside.
Idet der henvises til den skriftlige beretning, fremhævede formanden især det positive i Gentofte
Kommunes Grønne Råds arbejde med fremtidens transport, herunder i høj grad cykling. Formanden
gennemgik også med billeder nogle af de vanskelige steder, som var nævnt i cykelland.nu.
Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.
3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde regnskab for 2019, som var godkendt og underskrevet af revisor, samt budget for
2020. Vi har brugt 931,00 kr. og har fået et tilskud på 660,00 fra DCF, dvs. et underskud på 271,00 kr. Med
årets underskud er der nu en egenkapital på 169,00 kr. pr. 31/12/19.
Kassereren har søgt og fået bevilget et tilskud i 2020 på 1.700,00 kr. Der budgetteres med udgifter på
1.700,00 kr., hvilket giver et forventet overskud på 169,00 kr.
Nye retningslinjer i DCF gør, at ikke forbrugte midler i lokalafdelingerne føres tilbage til DCF ved årets
slutning.
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
5. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Til bestyrelsen genvalgtes Roger Christensen, Tove Poulsen, Kirsten Frydensberg, Annette Blegvad, Niels
Daniel Nielsen, Otto Mønsted Nielsen og nyvalgt Michael Hansen.
Som suppleant genvalgtes Kasper Kirkegaard.
Som revisor genvalgtes Christian Kruse-Larsen. Vicki Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.
6. Valg af delegeret/delegerede til Cyklistforbundets landsmøde,
Landsmødet foregår den 30. – 31. oktober. Det vides ikke hvor, men det efterfølgende afklaret at det er
Horsens (email fra landsformand 5/2). Michael og Roger blev valgt med suppleanter Kasper og Tove.
7. Eventuelt
Telefonlisten skal opdateres.
Annette opfordrede til at flere var aktive på facebook.

Ref.: Annette Blegvad

Efterfølgende var der konstituerende bestyrelsesmøde:
1. Valg
a. Valg af formand: Roger
b. Valg af kasserer: Tove
2. Planlagte bestyrelsesmøder:
Onsdag, den 6. maj kl. 19.30 i Frivilligcenteret. På mødet udpeges de steder fra cykelland.nu, som vi gerne
vil drøfte med kommunen. Roger sender det reviderede excel-ark ud.

