
 

Cyklistforbundet Guldborgsund 

Generalforsamling 5. marts 2019 

i Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F. 

 
Referat 

 

10 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Per Nielsen blev valgt til dirigent. Irene Hansen blev valgt til referent. 

Der blev ikke behov for stemmetællere. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning. 

Formanden, Bjarne Arildsen, aflagde en god og fyldestgørende beretning for 2018. 

Formandens beretning blev udleveret og godkendt.  

 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 

Kassereren, Erik Kjørup Andersen, fremlagde det reviderede regnskab, som blev omdelt. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Beretning fra grupper og udvalg. 
Der har været 29 ture, 22 egne ture og 7 andre sammen med Sundgruppen, 3 ture med 2 og 3 

deltagere, men 8 stk. gennemsnit pr. tur, der er cyklet uden uheld. 

Tirsdagsturene vil i foråret være kl. 9.30, for at prøve noget nyt. 

 

Vi er repræsenteret i Friluftsrådet 2018. 

 

Folkeoplysningen: 40 foreninger til møde, opnå noget i kommunen sammen med flere udvalg. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægternes paragraffer 7 og 6. 

Forslag blev udleveret, godkendt og vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: 
Bjarne Arildsen og Erik Kjørup Andersen blev genvalgt, så ændringsforslag vedtaget. 

Niels Lück blev genvalgt som 1. suppleant og Birgitt Bjerre som 2. suppleant. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Genvalg for 1 år af Per Nielsen som revisor. 

Genvalg for l år af Nancy Özari som revisorsuppleant. 

 

8. Valg af delegerede til landsmøde. 
Bjarne Arildsen og Irene Hansen. 



 

9. Valg til diverse udvalg. 
Bjarne i cykelstrategiudvalget.  

Generalforsamlingen overlader til bestyrelsen evt. valg til andre udvalg. 

 

10. Eventuelt. 
Overdragelse af nøgle fra Hans Henrik Burmeister til Erik Kjørup Andersen. 

Da Birgitt Bjerre var syg til generalforsamlingen, vil man spørge hende, om hun vil bestyre 

facebooksiden. 

Cykeldag på Nr. Alslev Skole den 25. maj 2019 fra 11-15, hvad vil vi med dagen. 

Skolebestyrelsen vil gerne være med. 

Vil lave grundøvelser i skolegården, grundtræning for 1. og 2. klasser, for at hverve flere 

elever til at cykle til og fra skole.  

 

Efter generalforsamlingen var lokalforeningen vært ved et mindre traktement. 
 
Irene Hansen 

22.3.2019 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig den 26. marts 2019: 

 

Formand: Bjarne Arildsen 

Næstformand: Irene Hansen. 

Kasserer: Erik Kjørup Andersen 


