
Referat fra generalforsamling d. 20. septemb er 2A2I
Alholdt ved afdelingens værkstedslokale.

15 medlemmer deltog i generalforsamlingen (inkl. Bestyrelsen).

l. Valg af ordstyrer og referent

Hans Hansen ag Lejf Knudserublev valg[

2. Bestyrelsens treretning

Formanden Peter Bendix fremlagde bestyrelsens beretning for 2020, og startede med at konstatere, at
afdelingen nu talte 223 medlemmer, og at coronarestriktionerne desværre havde forårsaget rigtig mange
aflysninger i de planlaget ture og møder.

Da sidste års generall'orsar-nling - ligeledes pga. coronarestriktionerne - først blev holdt i september, er
det efterfølgende kun blevet til to bestyrelsesmøder i kalenderåret 2020. samt to i 2021 .

Vi var blevet bedt om at anangere en kort tur til arrangementet " Gratis -far og barn cykelt'ur i efterårs-

.ferien" i 2020. Desværre kom der kun fire til turen - og det var arrangørerne (os, og foreningen Med Far
i Naturen).

Vi prøvede at gennemf'øre turen Grønne cykelstier i Københayn sidst i august 2021 , men kun to mødte
fiem.

Turen til Store Cykeldag på Værletse Flyveplads d.29.09.22 blev gennemtbrt af 1 person!

MEN: i den kommende tid håber vi på at kunne gennemføre de sædvanlige, årlige arrangementer. Det er
følgende:
o ,Iuletur Søndag d. 13-12-2021, kl. I3:00 - ca. 17:00. Husk en lille pakke til ca. 20 kr.
o Godmorgentur Lørdag d. 01-01 -2022, kl. 10:00 - 12:00. Vi cykler ca. 10 km.
c Fastelavn Søndag d. 14-02 -2021 . ki. 10:00 - 13-00. Vi spiser vores medbragte rnad i

Kælderen og slår katten af tønden.

Cykelcafeen har naturligvis også været ramt af coronarestriktionerne. Vi gennemfør1e så godt som mu-
ligt. Med total aflysning i en periode, efterfulgt al uger med ture med 5 hold å max. 1 0 personer.

12020 skulle vi have aftoidt vor1t 25 ars.fubilæum. Men det fik coronarestriktionerne også forpurret.
Vi flk overført et beløb fra forbundet til formålet. De står stadig på vores konto. Vi håber, det bliver mu-
ligt at gøre noget i 2022 for beløbet.

§pørgsmål og kommentarer til beretningen

Henrietta spurgte ind til foreningen Med Far i Naturen, samt takkede for bestyrelsens engagement.

3. Kassererens reviderede regnskab 2020

Det rekvirerede og underskrevne regnskab blev kort gennemgået afkassereren.

Med hensyn til det af formanden omtalte ubrugte beløb til afholdelse af vores 25 års jubilæum (kr
5000), er det endnu uvist. om vi kan få lov af forbundet til at overfbre det til2022.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.
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Referat fra generalforsamling d. 20. septemb er 2021
Alholdt ved afdelingens værkstedslokale.

15 medlemmer deltog i generalforsamlingen (inkl. Bestyrelsen).

5. Valg til bestyrelse og suppleanter

a) Formand (for 2 år)
Peter Bendix blev genvalgt.

b) 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
Carl-Erik Jespersen ag Lejf Knudsenblev genvalgt.

c) 2 suppleanter (for I år)
Frode Sylvest Pedersen og Kcu'in tr/ilhelmsen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant (for I år)

Birthe Olsen ogThomas Foghblev genvalgt.

7. Yalg af 2 delegerede Cyklistforbundets landsmøde2t2l

Gert Schønberg og Susanne Bisgaardblev genvalgt.

8. Eventuelt

I anledning af, at formanden fornyligt har haft fødselsdag, ønskede Henriettu Thomsen ham til lykke.
med gaver og en fødselsdagshilsen.

Formanden mindede om affangementet på Posthuset d. 22. septernber, hvor kommunen s ny-e Frivillig-
hedspolitik ville blive lanceret. Alle var velkornne, men det krævede tihnelding.

Formanden mindede ligeledes om Fællesspisning på Pctsthuset d. 29. septeinber, hvor vi er værter. Også
til dette arangement kræves der tilrnelding.

I{enrietla Thomsen spurgte. om vi evt. kunne hjælpe nogle alcle afghanske llygtningemed at lære at
cykle. Hertil henviste lormanden til Røde Kors.

()arl Gertrg R{rsmussen fortalte, at han arbejdede på arrangernent om transportcykler. Det kunne blive
en realitet i fbråret 2022, Formanden anbefalede at kontaktede firmaet Coh&Co i Nordhavnen. De hav-
de siklerl noget at byde på.

I en kort snak om fi'emkommeligheden for cyklister i kommunen. opforclrede formanden til, at man be-
nyttede appen Ballerup Borgertip til registrering af de fejl og mangler, man måtte møde på sin vej.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20 :20

Efter generalforsamlingen var bestyrelsenvæyt ved en let anretning med ost rødviniøllvand.

Lej f Knudsen. referent. Hans Hansen, ordstyrer

PS: Efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at indkalde til
konstituerende bestyrelsesmøde, mandag d. 1I. oktober 202A, kl. 19:30, i værkstedet.
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