Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
6. marts, 2008
Fremmødt var 6 af bestyrelsens 7 medlemmer samt 13 medlemmer
– i alt 19 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.
Lis Madsen og Lissy Christiansen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens
aktiviteter i 2007:
- Der har i perioden været afholdt 7 bestyrelsesmøder, de faste hovedområder post,
økonomi og udvalg gennemgås.
- Medlemstallet i Rødovre afdeling er der ved ugangen af 2007 362 medlemmer, det
er en tilbagegang på knap 6% i forhold til 2006. Men sammenlignet med
landsforbundets medlemstilbagegang i samme periode på 8,4% ser det ikke så
dårligt ud.
- Rødovre afdeling deltog i landsmødet i Hvidovre 26.-28. oktober. Fra Rødovre
afdeling deltog: Jens Andersen (delegeret), Flemming Nielsen, Jesper Wang
Larsen og Henning Liljendahl. Desuden deltog Inge Jørgensen, Johan Knudsen og
Karin Thomsen i afviklingen af landsmødet. På mødet blev vedtaget et
arbejdsprogram 2008 (se www.dcf.dk). Tre forslag til vedtægtsændringer blev
vedtaget. Et forslag om at Cyklistforbundet skal arbejde for at fjerne knallerter fra
cykelstierne blev også vedtaget.
- Hjemmesiden Har fået ny adresse, www.dcfafd.dk/roedovre/, og nyt layout.
- Aktivaften var en succes, 14 ud af 25 aktive mødte til sammenkomsten.
- Værkstedsudvalget har nu to medlemmer, Jørgen Behrens og Henning Liljendahl.
Værkstedet har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december.
- Turudvalget har gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 1107
deltagere, heraf deltog 81 deltagere i Tour de Rødovre. Store Cykeldag havde 323
deltagere. For 2008/2009 er planlagt 33 ture.
- Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4 blade af lokal
interesse.
- Trafikudvalget 3 klager over stiløsninger er taget op med Teknisk Forvaltning, men
der er ingen penge til at opfylde ønsker. Knallerter på cykelstien er et problem,
men det er også en stor risiko at sende de 16-årige ud på vejen blandt bilerne.
- VCTA 2007 Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde (VCTA) ved uddeling af
kampagnemateriale. Kommunen giver et pænt beløb til præmier og sørger for
trykning og distribution af kampagnemateriale. 69 hold deltog i VCTA.
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. 940,74 kr. Afdelingen skal bruge
de penge der er til rådighed, ellers udbetales der mindre fra landsforbundet i det
kommende år.
Afdelingen finansieres af landsforbundet og Rødovre Kommune, sidstnævnte
bevilgede 2.500 kr. ekstra til 25-års jubilæet. Afdelingsbestyrelsen har ikke selv
afdelingens penge, de står hos landsforbundet, hvor de trækker renter,
Posten Bogcafé dækker indkøb af bøger og kort som kan læses i afdelingens lokaler,
fx, er der indkøbt et komplet sæt cykelsti-kort for ca. 750 kr., alle er velkomne til at
komme og se dem.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag
Et forslag om yderligere værkstedsåbent om torsdagen, er blevet drøftet i
bestyrelsen, som bad forslagsstilleren om at trække det tilbage. Det står
værkstedsudvalget frit for at behandle forslaget og beslutte om åbningstiden skal
udvides med torsdagsaftener.
5. Fremtidigt arbejde
- For 2008/09 er planlagt 21 tirsdags-, 10 søndags- og 2 lørdagsture. Herudover to
flerdagesarrangementer, ét til Hallandsåsen og ét langs den skånske sydøstkyst
- I maj 2008 deltager afdelingen som vanligt i VCTA.
- Afdelingen deltager i landsmødet 24.-26. oktober 2008. Alle fremmødte har taleret,
de delegerede har stemmeret.
- Der kom på generalforsamlingen ingen forslag til nye arbejdsområder.
- Medlemmer opfordres til at komme med ideer til afdelingens fremtidige arbejde.
6. Valg
Ingen medlemmer ønskede at stille op til valg til bestyrelsen.
- Birthe Hallbäck, Jørgen Behrens og Flemming Nielsen blev genvalgt til
bestyrelsen.
- 1.suppleant Henrik Friis blev genvalgt.
- 2.suppleant Susanne Sindberg blev genvalgt.
- Revisor Inge Jørgensen blev genvalgt.
- Revisorsuppleant Carsten Pihl blev genvalgt.
- Landsmødedelegeret Jens Andersen blev genvalgt.
- Flemming Nielsen blev valgt som landsmødedelegeret.
- Carsten Pihl blev valgt som landsmødedelegeretsuppleant.
7. Eventuelt
Der var intet til Eventuelt.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt:
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Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 9.3.08

