
Referat fra generalforsamling i Cyklistforbundet i Rødovre  

16. februar 2017 
Fremmødt var bestyrelsens 6 medlemmer samt 22 menige medlemmer – i alt 28 personer. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Henrik Friis blev valgt til dirigent, og 
han fandt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Susanne Sindberg blev valgt til 
referent. Børge Nielsen og Aase Spelmann blev valgt til stemmeudvalg. 

 

2. Bestyrelsens beretning Beretningen forelå skriftligt. Formand Jens Andersen 
fortalte om afdelingens aktiviteter i 2016: 

Bestyrelsen har afholdt 6 møder, på møderne gennemgås fast hovedområderne post, 
økonomi og udvalg.  

Rødovre afdeling har i perioden mistet 10 medlemmer men også fået tilgang på 10 nye 
medlemmer, samlede antal medlemmer er nu 280. 

Afdelingen deltog i landsmødet d. 29.10.16 i Århus med 3 personer. Heraf 2 delegerede 
Flemming Nielsen og Jens Andersen. Der blev på landsmødet oplyst at egenkapitalen i 
løbet af 2015 var steget med 557.000 kr. så egenkapitalen nu er på 1.833.000 kr. 

Jette Gotsche blev valgt landsformand i 2015 frem til 2017. Flemming Nielsen fra 
Rødovre blev valgt som 2. suppleant til hovedbestyrelsen. Landsmødereferat kan ses på 
www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-
aarsrapporter/Landsmoede-2016 

Værkstedsudvalget har i perioden bestået af Jens Andersen, Johan Knudsen, Jens 
Spelmann, Jørgen Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet har holdt åbent hver 
mandag hele året, undtagen juli og december. Fremmødet har i den forløbne sæson 
været svingende, nogle gange er der ingen gæster, andre gange kan der godt være lidt 
trængsel. 

Bladudvalget består af Flemming Nielsen og Jens Spelmann som har udarbejdet 4 
lokalblade med indhold af lokal interesse. Det nyeste blad i farver på hvidt papir. 

Trafikudvalget har bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger Madsen og Lis 
Jakobsen. 
I foråret 16 mødtes Lis Jakobsen, Jens Andersen og Johan Knudsen med 
kommunens Vej- og Trafikafdeling under ledelse af vejingeniør Hans Georg 
Hybschmann. Resultatet var, at vi gensidigt skulle orientere hinanden fremover.  
I eftersommeren 16 havde Cyklistforbundet i Rødovre udpeget nogle vejkryds, hvis 



cyklistafmærkning bremsede fremkommeligheden for de tohjulede. Vi orienterede H.G. 
Hybschmann og bad om hans mening. Resultatet var, at han og Lis Jakobsen mødtes 
til en cykeltur med besigtigelse, hvor kommunen blev overbevist om problemerne. 
Nogle problemer ville kunne løses straks, andre krævede samspil med lokalpolitikere og 
politi. H.G. Hybschmann ville gerne medvirke på nye "cykelture". 
 
Cyklistforbundet har tidligere i denne måned afleveret indsigelse til Rødovre kommune 
mod forslag om tillæg til kommuneplan 2014, hvor Rådhusstien omdannes til ny vej " 
Rådhusvejen " men uden cykelstier. Rådhusstien skulle iflg. planen være del af en ny 
cykelrute tværs gennem Rødovre fra nord til syd og bruges allerede af lokalkendte som 
en sikker rute.  
 
Turudvalget består af 13 personer. I 2016 er gennemført 34 cykelture med sammenlagt 
985 deltagere. Heraf  21 tirsdagsture med i alt 511 deltagere, 12 dagture med i alt 184 
deltagere og Store cykeldag  med 290 deltagere.  

Lokaleudvalget består af 6 personer. Der er sørget for oprydning i arkivskabet, og 
meget er smidt ud. Vi har fået nogle fine lokaler, desværre er adgangsforholdene til 
kælderen lidt vanskelige for tiden, da der bygges om på skolen. 

Hjemmesiden web-master er Henrik Friis. Her findes oplysninger om ture, værksted, 
klagecentral, referater og oversigt over udvalg. Kan ses på 
www.cyklistforbundet.dk/Roedovre  

Beretningen blev vedtaget enstemmigt. 

3. Regnskab Birger Madsen gennemgik regnskabet. Det forelå skriftligt, underskrevet 
af bestyrelse og revisorer. Regnskabet viste et underskud på 137 kr. og vi har en kapital 
på 1862,81 kr.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Indkomne forslag der var ikke indkommet nogen forslag. 

5. Fremtidigt arbejde Cykelturene: Lokal turprogrammet er klart, og det fælles store 
Københavnske turprogram for 2017 er i trykken, og omdeles til medlemmerne af aktive 
i lokalafdelingen. Der er udarbejdet værkstedsplan for første halvår 2017. Bladudvalget 
fortætter, men vi får nogle udfordringer i 2018, da hovedforbundet ikke vil give tilskud 
til lokalblade og det fælles turkatalog i 2018. Trafikudvalget arbejder videre med de 
supercykelstier, der går gennem vores kommune, og vil følge op på cykelstien i 
’bymidten’.  

Vi har fået tilskud på 4.000 kr. fra kommunen. 

Fremtidigt arbejde blev enstemmigt vedtaget. 



 

6. Valg Formand:   Jens Andersen blev genvalgt. 

Bestyrelse:    Birger Madsen blev genvalgt. 

   Jens Spelmann blev genvalgt. 

   John Johnson blev valgt til den ledige plads. 

    Lis Jakobsen er på valg i 2018 

    Flemming Nielsen er på valg i 2018 

    Johan Knudsen er på valg i 2018 

Suppleant:   Henrik Friis (1. suppleant) genvalgt. 

   Susanne Sindberg (2. suppleant) genvalgt. 

Revisor:   Jann Larsen blev genvalgt 

   Inge Jørgensen er på valg i 2018 

Rev. Suppleant:  Birgit Hendrichsen genvalgt. 

Landsmøde delegeret:  Jens Andersen valgt. 

   Flemming Nielsen valgt. 

Landsmøde suppleant:  Henrik Friis (1. suppleant) valgt. 

   Susanne Sindberg (2. suppleant) valgt. 

 

7. Eventuelt. Jens Spelmann foreslog at vi for at spare på udgifterne til lokalbladet, 
kunne sende via e-mail. Men vi mangler folks e-mail, og mange vil også gerne have det 
på papir. Vi mangler kagebagere til åbningsturen !!  

 

8. Beslutningsreferat blev læst op af referenten og godkendt.  

Dirigenten afsluttede mødet, derefter var der hyggeligt samvær til et let måltid 
fremtryllet af Henrik. Vi takker.  

 

Susanne Sindberg 20.02.2017	


