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Fremmødt var bestyrelsen samt 8 medlemmer – i alt 14 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. Carsten Pihl og Lis Madsen blev valgt som
stemmeudvalg.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Henning Liljendahl opsummerede afdelingens aktiviteter i
det forløbne år.
- Der har i perioden været afholdt 8 bestyrelsesmøder, faste hovedområder er post,

økonomi og udvalg.
- Ved udgangen af 2004 var medlemstallet på 398, det er en fremgang på 19 i

forhold til 2003, svarende til ca. 5%, og formanden er tilfreds med udviklingen.
Til sammenligning er der på landsplan en tilbagegang på ca. 4%.

- Rødovre afdeling deltog i landsmødet i Viborg 30.-31. november og var
repræsenteret ved Jens Andersen, Flemming Nielsen, Jesper Wang Larsen og
Henning Liljendahl. På mødet blev vedtaget et arbejdsprogram 2005 (se
www.dcf.dk). Endvidere diskuteredes på mødet problemerne med lokalindstik, som
ikke mere kan omdeles med Cyklister, samt forbundets indgåede sponsoraftale
med Coca-Cola.

- Værkstedsudvalget har arbejdet trofast, Jørgen Behrens har påtaget sig at afløse
Paul Rasmussen mens han er sygemeldt, gæsternes fremmøde har været
svingende.

- Turudvalget har gennemført 37 cykelture med i alt 813 deltagere.
- Bladudvalget har gennem årene lavet lokalindstikket. Nu hvor det ikke kan

omdeles med Cyklister, håndomdeles det af 4 aktive, det kan kun lade sig gøre
fordi vi er et forholdsvis lille område.

- Trafikudvalget har deltaget ved den årlige lygtetælling
- Amtsudvalget for Storkøbenhavn holder møde umiddelbart før Storkøbenhavns

Trafiksikkerhedsråds møder. For syvende år i træk er der i udvalgets regi udgivet
en samlet oversigt over cykelture i hovedstadsområdet.

- Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde (VCTA) ved uddeling af reklamemateriale.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet som forelå skriftligt og var underskrevet af
bestyrelse og revisorer. Der var et underskud på kr. 2.275,11 i 2004.
Portoomkostninger kunne holdes uændret, fordi vi selv omdeler lokalindstikket.
Der er indkøbt nyt Krak-kort til bogcaféen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fremtidigt arbejde
består af initiativer fra Forbundet og initiativer fra Rødovre afd.

- Der er fra afdelingen arrangeret 13 søndagsture, 2 lørdagsture og 21 tirsdagsture.
Endvidere Tour de Rødovre søndag 22. maj, Birgitte Clematide tegner rutekort.



- Medlemmer kan til enhver tid lave aktiviteter, når bestyrelsens godkendelse
indhentes.

- Bestyrelsen vil lave en liste over ressourcepersoner fx til lygtetælling til
bladuddeling, dele poser ud ved VCTA. 2 personer er på listen, der ønskes 6.

- Henning Liljendahl tjekker stierne på cykelstikortet, når han alligevel cykler der,
endvidere bør alle registrere bomme, så unødvendige bomme kan blive fjernet.

- Forbundets Store Cykeldag har flyttet dato flere gange og er nu fastlagt til 12 juni.
hvorefter Rødovre afd. har meldt fra.

- Aktiviteter som lygtetælling og VCTA giver presseomtale og det er besluttet at
afdelingen vil deltage.

6. Valg
- Formanden Henning Liljendahl kunne genvælges og blev enstemmigt valgt.
- 3 bestyrelsesmedlemmer kunne genvælges: Birger Madsen, Jesper Wang Larsen

og Jens Andersen. Alle blev enstemmigt valgt for 2 år.
Der er en ledig plads i bestyrelsen for 1 år, men ingen stillede op.

- Suppleant Henning Hansen mødte ikke og var derfor ikke på valg, Henrik Friis
stillede op og blev enstemmigt valgt som 1. suppleant.

- Susanne Sindberg blev enstemmigt valgt som 2. suppleant.
- Revisor Jann Larsen var ikke mødt, men havde rettidigt afleveret fuldmagt og blev

derfor genvalgt.
- Revisorsuppleant Peter Lafrenz var ikke mødt, hvorefter Carsten Pihl blev valgt til

denne post.
- Landsmødedelegeret Jens Andersen blev genvalgt.

7. Eventuelt
DCF udskrev i 2004 en konkurrence om logo til jubilæumsåret 2005 (100 år).
Birgitte Clematides forslag ”vandt” og det endelige logo blev udarbejdet efter
forbundets ønsker. Resultatet af konkurrencen er til dags dato endnu ikke omtalt i
Cyklister og jubilæumslogoet anvendes heller ikke, på trods af Flemming Nielsens
aktive indsats for sagen.

Der er blandede meninger om DCFs sponsoraftale med Coca-Cola. Henning
Liljendahls udlægning er at DCF mangler penge og derfor er mere tilbøjelige til at gå
på kompromis med principperne. Han opfordrer endvidere til, at hovedbestyrelsen
udarbejder en skriftlig sponsorpolitik.

8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt:
Afdelingen deltager i lygtetælling og Vi Cykler til Arbejde.

Rødovre afd. bestyrelse består nu af
Formand Henning Liljendahl
Bestyrelsesmedlemmer

Birger Madsen
Jesper Wang Larsen
Jens Andersen
Jørgen Behrens
Flemming Nielsen
(ubesat post)

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.
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