
 

Referat 
Generalforsamling i Cyklistforbundet Frederiksberg 
Tirsdag d. 5. marts 2019, kl. 19  
Afholdt i Den Gule Villa, Dirch Passers Alle 2 
 
Generalforsamlingen startede med et oplæg omhandlende hospitalsgrunden. Hospitalet lukker 2023. 
De to projektledere fra Frederiksberg Kommune Lotte Schiøttz og Thomas Reinwald Sørensen gav en status 
på hvor projektet er nu. Cyklistforbundet er selvfølgelig interesseret i at der anlægges cykelstier i området 
og at det bliver muligt stille og roligt at kunne krydse igennem området på cykel.  Regionen ejer det meste 
af grundet – åbent spørgsmål er om kommunen køber grunden tilbage - Frb. Kommune er planmyndighed 
så de bestemmer - Frederiksberg Kommune udvikler byudvikling til 2023. Historisk blev hospitalet indviet i 
1903 og i 2010 fusioneret med Bispebjerg Hospital. Størrelse på området er ca. 21 fodboldbaner. Lige nu 
ligger der en sum af ideer i et idékatalog og de vigtigste idépunkter er: Ønsket om blandede boligtyper – det 
grønne byrum – nærheden i sundhedsudbuddet m.fl. (området er ikke fredet). Lokalplan skal være færdig 
2021. 
Læs evt mere: 
www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-hospitalgrundsudvalget-den-4-februar-2019-kl-1815-i-udvalgsvae
relse-1 
 
Udkast til vision: Udkast overordnet vision og 8 delvisioner kan læses på hjemmesiden: www. 
Frederiksberg.dk 
Kommunens næste debatmøde med politikere er d. 26. marts i Kedelhallen. 
 
Efter lidt over 1 times snak overgik aftenen til Cyklistforbundets generalforsamling 
 
 
 
Cyklistforbundets Generalforsamling  

1. Valg af dirigent  

Dirigent: Jens Mikkelsen – referent: Ulla Didriksen 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt – så alt er i skønneste orden – dagsorden på hjemmesiden m.m. 

 

2. Bestyrelsens beretning  

Jette Gotsche fremlagde årets aktiviteter for Cyklistforbundet: 

• Vi cykler til arbejde – pressedag, 12. april 

• Deltaget i den Nationale Cykelkonference 29.-30. maj – værter var København og Frederiksberg 

• Store Cykeldag , 10. juni  - sammen med Frederiksberg dage 

• Forslag til bedre cykelforhold – juli 

• Cykeltur med forvaltning 10. sept. (bl.a. med Lone Andersen) betyder at en del ændringer foretages 

på cykelstierne, (brug evt.: Giv et praj på www.frederiksberg.dk hjemmesiden) 

• Workshop Hospitalsgrunden, sept. 

• Naturdag, (ansvarlig: naturvejlederne på Frb.) Søndermarken, 7. oktober 

• Sindets dag, 10. oktober (IF Kæmperne) (FN’s Verdensdag for psykisk svage) 10 km`s tur 

• Høringssvar – til FRB. sundhedspolitik 2019-2022 okt. 

http://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet


• Landsmøde og temadag 27. - 28. oktober i Vejle 

• Juletur, broindvielse Alfred Nobels Bro og gløgg 15. december, sammen med Kbh. afdeling 

• Cykelundervisning ved Nordens Plads, Røde Kors er hovedansvarlig med Henning Pape som 

underviser 

• Cykling uden alder, hvor Jørgen Badsberg er pilot og gerne underviser andre til at deltage som 

frivillig 

• Det grønne Råd, Karsten Klintø 40 års jubilæum i Frederiksberg Kommune 

• Friluftsrådet, kredsrepræsentant v. Jørgen Badsberg 

• Facebook: Cyklistforbundet-Frederiksberg 

• Hjemmeside: www.cyklistforbundet.dk/Finddinafdeling 

Beretningen blev godkendt 

 
3.  Regnskab 

Ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt.  

Årets resultat: positiv 6.467,71 kr. (Tilskud fra Cyklistforbundet Kr. 9.218,19,- ;  Udgifter i alt: Kr. 2.750,48,- ) 

 
Budget for 2019: 

• Repr. / Generalfors.  1.000,- 

• Lille Kulturnat 3.000,- 

• Store Cykeldag  5.000,- 

• Naturdag     300,- 

• Sindets dag     300,- 

• Jul i Rømersgade         0,- 

• Budget i alt 9.600,- 

 

Regnskab og budget er hermed godkendt. 

 

4.  Indkomne forslag 

Ingen  

 

5. Valg af bestyrelse 

Jette Gotsche genvalgt for 2 år 

Ulla Didriksen genvalgt for 2 år 

 
6. Valg af suppleant 

Ingen stillede op – så dermed ingen suppleant 

 
7.  Valg af formand  

Jette Gotsche genvalgt som formand for 1 år. 

 



8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 

Sidste weekend i oktober foregår i Høje Tåstrup – Jørgen Badsberg og Ulla Didriksen er valgt – Henning 

Pape er suppleant. 

 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jens Mikkelsen genvalg for 1 år, ingen revisorsuppleant valgt. 

 
10.  Fremtidig virksomhed  

● Indkøb og cyklisme – Cowi har udarbejdet. 75 % er cyklister eller gående, Cyklistforbundet 

er inviteret til møde – vi søger evt. Cyklistforbundets medlemmer om hjælp 

● Højresving for rødt.  Frederiksberg Kommune har ansøgt 16 steder som politiet har sagt nej 

til. Det er blevet en politisk diskussion. Andre kommuner får lov. Politiet synes det er for 

usikkert at køre der. 

● Naturdag d. 28. april med Frederiksberg Kommune 

● Store cykeldag 12. maj – på Frederiksberg dagene  

● Cykeltur med forvaltningen med Lone Andersen – efter sommerferien (herunder utrygge 

steder at cykle, jf. www.cykelland.nu – meld gerne ind på kort over utrygge steder) 

● Sindets dag d. 10. oktober 

● Julecykeltur og gløgg Rømersgade 14. december sammen med Kbh. afdeling 

● Lille kulturnat 

● Cykelundervisning Nordens Plads 

● Cykeltur – se de andres afdelingernes ture  

 
 

11. Eventuelt  

Det blev bemærket, at vi havde 10 års Jubilæum. Vi havde ekstraordinært generalforsamling 23.11 

2009 som var det første møde i Cyklistforbundet Frederiksberg, hvor Jette blev valgt som 

formand og Ulla som menigt medlem. 

● Kan man køre privat med syge via Cykling uden alder - Jørgen spørger på plejehjemmet, 

man skal nok være pilot for at kunne låne cyklen.  

● Cykelundervisning: Flyttet ud til Skolen ved Nordens plads. De underviste låner cykler. Og 

kan købe en brugt cykel herefter. 

● Cykler med mærker på – eller ”døde” cykler der bare står - hvor bliver de af? Kan de 

benyttes til andre formål – det er hittegods og skal overdrages til politiet. Stelnummeret 

skal tjekkes – hvis den er efterlyst.  

● Løbehjul på cykelstier? Uheld kun via pressen. 3 løbehjulsselskaber der samler cykler ind 

om aftenen, lader dem op og sætter dem her og der om morgenen. 

 
 
Dirigent: Jens Mikkelsen 
Referent: Ulla Didriksen 


