Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
13. marts, 2007
Fremmødt var bestyrelsen samt 12 medlemmer – i alt 18 personer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Henrik Friis blev valgt til dirigent, og han fandt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Birgitte Clematide blev valgt til referent.
Ella Nielsen og Gitta Damgaard blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens aktiviteter i 2006:
- Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder, de faste hovedområder post, økonomi og
udvalg gennemgås.
- Henning var ikke sikker på medlemstallet i Rødovre afdeling, da der kom rod i medlemstallet, da
Forbundet i 2005 konverterede medlemssystemet. Det bedste bud er 384. Henning er tilfreds med
medlemstallet.
- Rødovre afdeling deltog i landsmødet i Odense 27.-28. oktober og var repræsenteret ved Jens
Andersen, Flemming Nielsen, Jesper Wang Larsen og Henning Liljendahl. På mødet blev vedtaget et
arbejdsprogram 2007 (se www.dcf.dk). Desuden blev tre forslag til vedtægtsændringer vedtaget.
- Værkstedsudvalgets fire medlemmer har arbejdet trofast og vejledt gæsterne – nogle gange er der
ingen gæster, andre gange kan der være trængsel. Poul Rasmussen har forladt værkstedsudvalget
pga. sygdom og er blevet afløst af Finn Kristensen, og Jens Andersen har forladt udvalget efter eget
ønske. Værkstedet har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december.
- Turudvalget har gennemført 36 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 748 deltagere.
- Bladudvalget har stået for lokalbladet, en del lokalblade håndomdeles til afdelingens medlemmer,
resten sendes med PostDanmark.
- Trafikudvalget har påbegyndt en oversigt over problemområder som skal diskuteres med teknisk
forvaltning.
- Amtsudvalget har ikke afholdt møder pga. den forestående nedlæggelse af amterne. Selv om
amtsudvalgene nedlægges vil der fremover stadig være samarbejde med disse mennesker, fordi de
har et solidt kendskab til tingene.
Man har for 9. år i træk udgivet en samlet oversigt over cykelture i hovedstadsområdet.
- VCTA 2006 Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde (VCTA) ved uddeling af kampagnemateriale.
Afdelingen uddeler desuden æbler. 51 hold deltog i VCTA.
- 25 års jubilæum 27. januar 2007 fejrede Rødovre Afdeling 25 års jubilæum med reception med 60
gæster. Der var stor tilfredshed med besøgstal og arrangement.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet som forelå skriftligt og var underskrevet af bestyrelse og
revisorer. Der var et overskud på kr. 6.012,42 kr. som bl.a. skyldes billigere bladdrift og mindre
kontorhold. Endvidere har man afstået fra at købe en dyr reserve-fotokopipatron til lager.
Henning forklarede at overskuddet vil „forsvinde” i Forbundet da forbundstilskuddet vil blive tilsvarende
mindre. Princippet er at pengene forrentes bedre i Forbundet, så man skal bruge eget overskud, før der
kan suppleres med forbundstilskud.
Når budgettet lægges, søges halvdelen af beløbet hos kommunen og anden halvdel hos Forbundet. I
2006 var det i alt 13.000 kr.
Der blev nævnt en „usynlig” post på regnskabet: ét af tre sæt af lokalblade som sendes med
PostDanmark er der sidste gang ikke kommet regning på. Skulle regningen komme, vil beløbet blive
godtgjort af Forbundet.
Trods denne sidste usikkerhed blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
- Afdelingen arrangerer 11 søndagsture, 2 lørdagsture og 21 tirsdagsture i 2007. Herudover et
weekendarrangement til Hallandsåsen og et langs den skånske vestkyst.

- Afdelingen arbejder med trafikpolitik og klagecentral. Der vil blive ophængt en liste på opslagstavlen
samt på hjemmesiden med de problemer cyklister støder på – den kan så bruges ved henvendelser til
kommunen. Henning nævnte som eksempel ulykkeskrydset Tårnvej/Rødovre Parkvej, hvor flere
cyklister og fodgængere er blevet kørt ned. Hidtil har der været problemer med at placere det
økonomiske ansvar for trafikale ændringer – var det en amtsvej eller en kommunevej – vi kan håbe
det bliver nemmere nu, hvor kommunen har det samlede ansvar. (De veje som tidligere var i
amternes regi er blevet fordelt på kommuner og stat. For Rødovres vedkommende er det sådan, at
den del af Motorring 3, der går igennem Rødovre (ca. 2,5 km) er i statens regi, og alle øvrige veje er i
kommunens regi.)
- 11. april er der VCTA åbningsarrangement – der efterlyses aktive til 2 timers arbejde med at dele 800
æbler og kampagnemateriale ud.
Jens Andersen og Birthe Hallbäck meldte sig straks til tjeneste.
- Der arbejdes på at ny-designe hjemmesiden, så den matcher med Forbundets.
- Medlemmer kan til enhver tid lave aktiviteter, når bestyrelsens godkendelse indhentes.
6. Valg
- Formand Henning Liljendahl blev med applaus genvalgt for 2 år.
- 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Birger Madsen, Jesper Wang Larsen og Jens Andersen –
alle valgt for 2 år.
Der har været en ledig plads i bestyrelsen som ikke tidligere kunne besættes. Birthe Hallbäck stillede
op og blev valgt for 1 år.
- 1.suppleant Henrik Friis blev genvalgt
- 2.suppleant Susanne Sindberg blev genvalgt.
- Revisor Jann Larsen blev genvalgt.
- Revisorsuppleant Carsten Pihl blev genvalgt.
- Landsmødedelegeret Jens Andersen blev genvalgt.
7. Eventuelt
Afdelingens lokaler har fået nyt nøglesystem. Henvendelse til Jørgen Behrens om nøgleombytning
Susanne Sindberg leverer referater helt tilbage fra 1984 til afdelingens arkiv i lokalerne på Tinderhøj. Der
var ikke stemning for at lægge dem på hjemmesiden.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt:
Rødovre afd. bestyrelse består nu af
Formand
Henning Liljendahl
Bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Behrens
Flemming Nielsen
Birger Madsen
Jesper Wang Larsen
Jens Andersen
Birthe Hallbäck
1. suppleant
Henrik Friis
2. suppleant
Susanne Sindberg
Revisorer
Jann Larsen
Inge Jørgensen
Revisorsuppleant
Carsten Pihl
Landsmødedeleg.
Jens Andersen
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Uden for referat udtrykte flere tilstedeværende ønske om at afdelingen bruger af sit overskud til
FILTPOTER til stolene for at reducere støjniveauet i lokalet.
Det må være muligt for de kreative at udtænke en model, der kan sidde fast på stolenes runde metalrør.
Birgitte Clematide 19.3.07

