
Årsberetning 2013 – 2014 
 
 
Bestyrelse Bestyrelsen har i perioden bestået af: 

 
Henning Lil jendahl Formand 
Jens Andersen Næstformand 
Birger Madsen Kasserer 
Bert Thomsen Sekretær 
Flemming Nielsen 
Johan Knudsen 
Susanne Sindberg 1. suppleant 
Henrik Fri is  2. suppleant 
 
Der har i perioden været afholdt 8 bestyrelsesmøder. 
På møderne gennemgås fast følgende hovedområder: post, økonomi og 
udvalg. 
 
Bestyrelsen har udover den daglige drift deltaget i aktiviteter som 
beskrevet under de enkelte udvalg og møder på landsplan som nævnt 
nedenfor. 

 
 
Revision Revisionen har i perioden bestået af: 

 
Jann Larsen 
Inge Jørgensen 
Birgit Hendrichsen Suppleant 

 
 
Medlemmer Medlemstallet for afdelingen var ved udgangen af 2013 opgjort til 309. 

 
  2012   2013  Ændring  %  

Afdeling 333  309  -24  -
7,2 

 

DCF 17.792  16.124  -1.668  -
9,4 

 

 
 
  

  



 
 
Landsplan Landsmødet blev afholdt 25. – 27. oktober i Roskilde med ca. 140 

deltagere. 
Fra Rødovre afdeling deltog følgende 12: Jens Andersen (delegeret), 
Flemming Nielsen (delegeret), Lis Jakobsen, Jens Peter 
Jakobsen, Per Holm, Birgitte Clematide, Henrik Fri is, Finn 
Kristensen, Aase Spelmann,  
Jens Spelmann, Vibeke Lund og Henning Lil jendahl. 
 
Der var ingen forslag til vedtægtsændringer, men det foreslåede 
arbejdsprogram gav anledning til en længere debat, der resulterede i 
tilføjelse af en række punkter. 
 
Jette Gotsche blev valgt som ny landsformand. 
 
Landsmødereferatet kan ses på: http://www.cyklistforbundet.dk/Om-
os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-
2013 
 

 
 
VCTA Vi deltog igen i 2013 i Vi cykler ti l arbejde med omdeling af 

kampagnemateriale. Kommunen viste som de tidligere år også denne gang 
stor velvilje ved dels at give et pænt beløb til præmier samt ved at sørge 
for trykning og rundsendelse af kampagne-materialet til firmaer og 
institutioner i kommunen. 
Øvrige omkostninger blev dækket af VCTA-sekretariatet. 
 
Fra Rødovre deltog 28 hold med i alt 268 deltagere (en tilbagegang på 
ca. 28 %) som tilsammen cyklede 52.389 km. 
 
Efterfølgende blev der trukket lod blandt de deltagende hold om en Abus 
wire til hver af deltagerne på de udtrukne hold. 
 

 

   
 
 
 



Værksteds- 
udvalg 

Udvalget har bestået af: Jørgen Behrens og Henning Lil jendahl. 
 
Værkstedet har holdt åbent hver mandag året igennem – dog undtaget 
juli og december måneder. 
 
Fremmødet har i den forløbne sæson været svingende, nogle gange er 
der ingen gæster, andre gange kan der godt være lidt trængsel. 

 
 
Bladudvalg Udvalget har bestået af: Flemming Nielsen, som gennem året har 

udarbejdet 4 lokalblade med diverse information, primært af lokal 
interesse. 

 
 
Trafik- 
udvalg 

Udvalget har i perioden bestået af Jens Andersen, Susanne Sindberg, 
Johan Knudsen, Bert Thomsen, Birger Madsen og Henning 
Lil jendahl. 
 
Johan Knudsen, Bert Thomsen og Henning Lil jendahl har inspiceret 
cykelstierne på Rødovrevej fra Roskildevej til Jyllingevej. 
Ganske mange steder mangler op/nedkørsler hvor der på modsatte side er 
udkørsler for cyklister. 
Kørsel fra Veronikavej mod nord ad Rødovrevej sker ikke på anlagt cykelsti. 
Materialet mangler at blive sammenstillet og sendt til Teknisk Forvaltning. 
 
Birger Madsen har udarbejdet høringssvar til Lokalplan 124 for Damhus 
Have, Damhuskroen og Damhustorvet.  P.g.a. en juridisk fejl er lokalplanen 
senere blevet trukket tilbage (og dermed også alle indleverede høringssvar). 

 
 



Turudvalg Udvalget består af:: 
Arne Madsen, Bert Thomsen, Birger Madsen, Birgit R. 
Hendrichsen,  
Børge Nielsen, Flemming Nielsen, Henning Lil jendahl, Henrik Fri is,  
Jens Andersen, Jens Peter Jakobsen, Kirsten Winther, Lis 
Jakobsen, Per Holm,  
Poul Møller Christensen, Susanne Sindberg og Søren C. Jensen. 
 
Udvalget har i 2013 gennemført 35 cykelture med i alt 907 deltagere 
fordelt som følger: 
 

Turtype Antal 
ture 

Maksimalt 
deltagerantal 

Gennemsnitligt 
deltagerantal 

Minimalt 
deltagerantal 

Tirsdagsture 21 40 22,3 8 
Dagture 13 32 16,2 9 
Store 
Cykeldag 

1 227   

 
For 2014/15 er planlagt 21 tirsdags-, 8 søndags, 2 lørdagsture og 1 
torsdagsarr. 
 

  
 
 
Lokaleudvalg Udvalget har bestået af Birgitte Clematide, Johan Knudsen, Jens 

Spelmann og Henning Lil jendahl.  
 
Johan Knudsen, Jens Spelmann og Henning Lil jendahl har 
foranlediget at der er blevet ryddet op på værkstedet. 
 
Der mangler stadig afklaring af etablering af tilstrækkeligt meget strøm til 
komfuret i køkkenet. 
 
Birgitte Clematide har støjdæmpet stole. 

 
 



Hjemmeside Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Fri is (web-master), med 
oplysninger om ture, værksted, klagecentral, foreningsinformation, 
referater og oversigter over udvalg. Siden kan findes på: 
http://www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokale-
Cyklistforbund/Hovedstaden-og-Nordsjaelland/Roedovre. 

 
 
 


