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Referat af ordinær generalforsamling i Cyklistforbundet i Gentofte afholdt søndag den 30. 

maj 2021 kl 13 i Dyrehaven ved Peter Lips Hus 

Til stede: Roger Christensen, Tove Poulsen, Niels Daniel Nielsen, Kirsten Frydensberg, Kasper 

Kirkegaard, Annette Blegvad, Michael Hansen og Otto Mønsted Nielsen. 

Referat af den ordinære generalforsamling:   

1. Valg af ordstyrer og referent: Niels blev valgt som ordstyrer og Otto som referent. 

Formanden oplyste, at indkaldelsen til generalforsamling har ligget på hjemmesiden siden marts. 

Endvidere var der tirsdag sendt mail til alle de medlemmer, som har opgivet deres mailadresse til 

forbundet. 

2. Formandens beretning: 

Formanden forelagde beretningen, som dækker perioden frem til nu. Beretningen vil kunne ses på 

afdelingens hjemmeside.  

Formanden oplyste, at han ikke havde hørt mere om processen for trafiksikkerhedsplanen. 

På henvendelser til kommunen tager det p.t. 6 uger inden, der kommer svar. 

Der blev talt om de mekaniske cykelpumper. Man skal anmelde, hvis de ikke virker til det sms-nr., 

der står på standeren. 

Der vil ske en opdatering på facebook. 

Beretningen blev vedtaget.  

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Kassereren fremlagde regnskab for 2020 som var godkendt og underskrevet af revisor, samt budget 

for 2021. Vi har brugt kr. 684 og fået kr. 760 i tilskud fra forbundet. Med årets overskud på kr. 76 

har vi nu en egenkapital på kr. 85.  

Vi budgetterer med at bruge kr. 700 og har søgt om tilskud i år på kr. 700. 

Formelt skal alle regninger sendes ind til forbundet til betaling, men det accepteres, at kasseren 

betaler og så efterfølgende sender kvitteringerne ind til forbundet. 

Regnskab og budget blev godkendt.   

4. Behandling af indkomne forslag:  Det er ikke indkommet nogen forslag.   

5. Valg af 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 
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Til bestyrelsen genvalgtes Roger Christensen, Tove Poulsen, Kirsten Frydensberg, Annette 

Blegvad, Otto Mønsted Nielsen, Michael Hansen og Niels Daniel Nielsen.  

Som suppleant blev valgt: Kasper Kirkegaard.  

Som revisor valgtes Christian Kruse-Larsen. Vicki blev valgt som revisorsuppleant.   

6. Valg af delegeret/delegerede til Cyklistforbundets landsmøde: (som foregår i Odense den 30. 

oktober 2021) Roger og Kasper blev valgt med suppleanter Annette og Michael.     

7. Eventuelt: Niels havde været i Dublin i 2019, hvor Bondam havde repræsenteret 

Cyklistforbundet i Danmark ved VeloCity. Bondam havde været en god debattør. 

Hermed afsluttedes generalforsamlingen kl. 13.50. 

Ref.: Otto Mønsted Nielsen 

OOO 

Efterfølgende var der konstituerende bestyrelsesmøde. 

a) Valg af formand: Roger 

b) Valg af kasserer: Tove 

 

Planlagte bestyrelsesmøder: 

Onsdag den 22. september 2021 kl. 19.30 i Frivillighedscentret. 

Tirsdag den 23. november 2021 kl. 19,30 kl. 19.30 hos Tove, Fredensvej 46 st.th., 

Charlottenlund 

Ref. Otto Mønsted Nielsen 

 


