Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
5. marts, 2011
Fremmødt var 5 af bestyrelsens 6 medlemmer samt 17 menige medlemmer
– i alt 22 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 og Jens Peter Jakobsen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens
aktiviteter i 2010:
- Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder, de faste hovedområder post,
økonomi og udvalg gennemgås.
- Rødovre afdeling har ved udgangen af 2010 330 medlemmer, statistisk set er det
en lidt større tilbagegang end landsforbundets i samme periode.
I løbet af året er vi i kontakt med ca. 15% af medlemmerne, enten i form af
deltagelse på vores ture eller ved fremmøde på værkstedet, dvs. at de resterende
ca. 85% ikke benytter sig af de lokale tilbud.
- Rødovre afdeling havde 6 deltagere på landsmødet i Ballerup 29.-31. oktober
2010. Landsmødet er forbundets øverste organ og deltagelse er også tilladt for
ikke-delegerede. På mødet blev forbundets vedtægter udvidet således, at det nu
er muligt at oprette temaafdelinger - uafhængigt af geografisk placering, men
udspringende af medlemmers interesse for særlige temaer inden for forbundets
formål. Dette er en kærkommen mulighed for at få unge medlemmer, der gerne vil
være aktive, men ikke synes de passer i en traditionel afdeling.
- VCTA 2010 Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde ved uddeling af
kampagnemateriale. Kommunen giver et pænt beløb til præmier og sørger for
trykning og distribution af kampagnemateriale. 50 hold (599 personer) deltog fra
Rødovre og cyklede tilsammen 64.615 km.
- Værkstedsudvalget består af Jørgen Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet
har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december. Brugerantallet har
som altid været svingende. Det er besluttet, at hvis ingen bruger er dukket op
inden kl. 20, og hvis der ikke er truffet aftale med værkstedslederen om senere
fremmøde, er det ok at lukke kl. 20.
- Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4. Lokalblade.
- Trafikudvalget Jens Andersen har deltaget i projekt Cykelsuperstier. Projektet er at
udarbejde et net af cykelpendlerruter af høj kvalitet i Københavnsområdet, Den del
der kaldes Albertslundruten blev gennemcyklet i efteråret. Belægning kontrolleres,
skiltning skal fungere, politiet inddrages. Vedligehold skal fungere - dette inddrager
desuden private grundejerforeninger. Staten bidrager til projektet med 1 mia og de
18 kommuner ligeledes med 1 mia.
- Turudvalget har gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 872
deltagere. Turene er en succes for Rødoveafdeling, de giver deltagerne mange
varierende oplevelser og god social kontakt. Turledelse er fordelt på så mange
personer, at ingen overbelastes. For 2011/2012 er planlagt 33 ture samt 2
flerdagsture.
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis. Forbundet arbejder på at opbygge
afdelingernes web-sider til at fungere som et socialt medie med et kalendersystem
og med et ensartet udtryk, men p.t. fungerer det tekniske system dårligt.
Der er nedsat grupper som arbejder på et web-baseret cykelkort, opmåling sker
med gps, en brugbar version ventes præsenteret i 2012. Materialet kan også
bruges til trykte kort.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet som forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelse
og revisorer. Regnskabet viste et overskud på kr. 2.856,20 kr.
Afdelingens økonomi håndteres således: Afdelingen lægger budget og ansøger om
halvdelen af beløbet hos Rødovre kommune, DCF bevilger resten. Det skal finansiere
cykelture, værksted, administrationsomkostninger og bladdrift.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
Afdelingen har udarbejdet værkstedsplan og turplan for kommende sæson.
Turkatalog i papirform omdeles eller tilsendes medlemshusstande af Rødovre afd.
Afdelingen deltager i kommende Vi Cykler Til Arbejde.
Der arbejdes med websiden, som skal være ensartet på landsplan.
Afdelingen deltager i udarbejdelsen af web-baseret cykelkort.
Afdelingen deltager i projekt Supercykelstier.
6. Valg
- Formand Henning Liljendahl blev genvalgt
- Til bestyrelsen genvalgtes Birger Madsen og Jens Andersen.
- Susanne Sindberg blev valgt til 1.suppleant
- Henrik Friis blev valgt til 2.suppleant
- Revisor Jann Larsen blev genvalgt
- Revisorsuppleant Birgit Henrichsen var ikke til stede,
i hendes sted valgtes Jens Bjerrum
- Landsmødedelegerede Jens Andersen og Flemming Nielsen blev genvalgt
- Susanne Sindberg og Lis Jakobsen blev valgt som
landsmødedelegeretsuppleanter
7. Eventuelt
Portoen stiger voldsomt til 1. april. Der blev spurgt om lokalbladet kan udsendes på
mail for at spare porto. Under diskussionen herom lød det, at det er godt at få bladet
på papir, mails forsvinder hurtigt i serverens dyb. Desuden er det omstændeligt at
vedligeholde mail-adresselisten, folk skifter ofte mail-adresse og glemmer at meddele
det. Flemming Nielsen erindrede om, at forbundet betaler brevportoen.
Per Holm foreslog at lægge afdelingens aktiviteter på Google Calendar. Der er altid
adgang, alle kan hente det, man omgår problemet med mailadresser, og der er fx
oplysninger om lygtetændingstider og solnedgangstider.
Flemming Nielsen har planer om at lægge afdelingens aktiviteter på Kultunaut.
Jann Larsen påpegede det positive i net-annoncering, han var blevet ringet op af en
fremmedsproget, som havde fundet fastelavnsturen på nettet og gerne ville deltage –
om han kunne låne en cykel! Men det er også et stort arbejde at vedligeholde en
arrangementdatabase på nettet - hvem skal vedligeholde og får man nok ud af
ulejligheden? Der er fejlmuligheder og deraf kan opstå skuffede forventninger.
Jens Andersen nævnte fremtidens mulighed for at lægge cykelruter på Smartphone,
det kan fungere ved hjælp af solceller, så man ikke løber tør for strøm et sted på
ruten.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt.
Rødovre afd. bestyrelse består af:
Formand
Henning Liljendahl
Bestyrelsesmedlemmer
Jens Andersen
Birthe Hallbäck

1. suppleant
2. suppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Landsmødedeleg.
Landsm.suppl.

Birger Madsen
Flemming Nielsen
Susanne Sindberg
Henrik Friis
Jann Larsen
Inge Jørgensen
Jens Bjerrum
Jens Andersen og Flemming Nielsen
Susanne Sindberg og Lis Jakobsen

Formanden takkede alle for deres arbejdsindsats.
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 5. Marts, 2011

