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Årsberetning 2020 – 2021 
 
Året kort fortalt   

Også hos os har 2020 været turbulent. Corona pandemien gjorde at vores 
statsminister udstak retningslinjer og forbud som vi alle skulle følge. 
 

 Vi kom i samme dilemma som mange andre 
 ”Var det nu så alvorligt, havde regeringen overreageret” 
  

I store træk blev resultatet for os, at 1. cykeltur blev tirsdag d.12 maj men med 
deltagerbegrænsning. 
Vores lokaler blev åbnet igen 3 august forudsat, at der blev afsprittet og med 
begrænsning af hvor mange der samtidig måtte være tilstede i samme lokale. 

  
 Den 16/7 kommer der ny sekretær i bestyrelsen (Lis Jakobsen) 
 Den 17/9 ny formand, da Jens Andersen. vælger at stoppe (Lis Jakobsen) 
 Henrik Friis indtræder som bestyrelsesmedlem 
 Den 26/11 ny næstformand (Flemming Nielsen) 
 
Bestyrelse 
 Nuværende bestyrelse 
 Lis Jakobsen               Formand og sekretær 
 Flemming Nielsen       Næstformand  
 Birger Madsen            Kasserer 
 Johan Knudsen 
 Jens Spelmann 
 John Johnson 
 Henrik Friis 
 Susanne Sindberg      1. Suppleant 
 

Der har i perioden været afholdt 4 traditionelle bestyrelsesmøder samt et 
kombineret virtuelt/være fysisk sammen møde. 
På møderne gennemgås fast følgende hovedområder: Korrespondance, økonomi 
og udvalg. Derudover er emnerne af forskellig karakter. 

 
Revision Revisionen har i perioden bestået af: 
 Jann Larsen 
 Inge Jørgensen 
 Birgit Hendrichsen      suppleant 
  
 I år er det Inge og Birgit, der har underskrevet regnskabet. 
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Medlemmer Medlemstallet for afdelingen var ved udgangen af 2020 opgjort til 260. Vi har i løbet 
af året mistet 16 medlemmer og fået 7 nye. 
  2019   2020 Ændring  %  
Afdeling 269  260 -9  -3  

 

  
Landsplan Landsmødet blev afholdt lørdag den 31. oktober i Odense. Fra Rødovre afdeling 

deltog følgende 4: Flemming Nielsen (delegeret), Lis Jakobsen (delegeret), Jens 
Peter Jakobsen, og Henning Liljendahl. 
 
Cyklistforbundet har i flere år haft underskud. Ved starten af 2020 var det største 
tilbageværende aktiv butikkens varelager. Det viste sig at være bogført langt over 
mulige salgspriser. Nedskrivning af varelageret medførte et tilsvarende forøget 
underskud for butikken. Det var herefter nødvendigt at lukke butikken. Samtidig blev 
det ene af de to lejemål i Rømersgade opsagt. Flemming Nielsen blev genvalgt til 1. 
revisorsuppleant. Jens Peter Hansen blev nyvalgt til landsformand. 

  
Værksteds- 
Udvalg     
 Værkstedet har ligesom andre aktiviteter været ramt af aflysninger. 

Vi håber at kunne komme i gang i løbet af foråret.  Henning Liljendahl er holdt op 
og Jens Spelmann er indtrådt i stedet. 
Værkstedsudvalget består af Jens Spelmann, John Johnson og Christian Breinholt. 
 

Hjemmeside  
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis (web-master), med oplysninger om ture, 
værksted, klagecentral, foreningsinformation, referater og oversigter over 
udvalg. Vi fik ny hjemmeside i december 2019, og der er ikke væsentlige ændringer 
siden da.” 

 
Trafikudvalg       
 

I året 2020 sendte vi i august et nyhedsbrev ud til alle vore medlemmer med kendt 
mailadresse. Her opfordrede vi bl.a. til før november at komme med 
tilbagemeldinger om alle typer cyklistmæssige forhold i kommunen, der kunne 
forbedres. Der kom 1 svar. 
 
Anledningen var, at kommunen 2 måneder før havde offentliggjort en plan om 
cykelstrategi, og hvortil der indtil videre var bevilget 24 mio. kr. 
 
I september modtog vi så fra kommunen invitation til dialogmøde om sagen, og kort 
efter udvekslede vi sammen ideer og modtog detaljeret referat. Kommunen holdt 
flere møder også med andre interessegrupper. Det er bl.a. hensigten, at ideerne 
skal kunne bruges landsdækkende. 
 
Der har været enkelte lokale sager delvist mellem borgere og kommune, men hvor 
vi har været inddraget. Den mest markante er nok Voldgaden, som jo også berører 
andre kommuner, og hvor ønsket om separate krydsninger af hovedtrafikårer er 
stort. Vi har bidraget med info om den nye broforbindelse over Jyllingevej, som 
skulle være færdig i dette forår. 
 
En anden sag har været eventuelle ændringer af intervaller for lysreguleringerne på 
Rødovrevej. 
 
Kommunen har afsat 0,6 mio. kr. til cykelstiprojektering på Randrupvej. 
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Trafikudvalg består af Johan Knudsen, Birger Madsen, Lis Jakobsen og Jens 
Andersen. 

 
 
 
Bladudvalg Udvalget har bestået af: Flemming Nielsen som har redigeret Turkataloget for 2020-

21, som blev omdelt i marts og der blev udsendt nyhedsmails med aflysninger, 
deltagerbegrænsninger og aktiviteter, der kunne gennemføres normalt. 

 
Turudvalg Udvalget har i perioden 2020 – 2021 bestået af 13 personer: 

Flemming Nielsen, Arne Stjernholm Madsen, Birger Madsen, Birgit R. 
Hendrichsen, Børge Nielsen, Henning Liljendahl, Jens Peter Jakobsen,  
Karen Bertelsen, Lis Jakobsen, Per Holm, Poul Møller Christensen, Susanne 
Sindberg og Søren C. Jensen. Kommende sæson (2021 – 2022): Jens Peter 
Jakobsen og Susanne Sindberg stopper, og Bert Thomsen og Jens Andersen 
starter. 

 
Turene i 2020 er kraftigt påvirket af corona-situationen. Cyklistforbundet forbød i 
foråret aktiviteter frem til 11. maj, derefter var der i en periode med en begrænsning 
på at man ikke måtte samles i større grupper end 10 personer. Dette betød er stærkt 
fald i antallet af turdeltagere i 2020. En gruppe på 10 medlemmer valgte dog at køre 
nogle af de planlagte ture før 11. maj i privat regi. 
 
Tirsdagsture  
Turene frem til 11. maj blev således aflyst og de følgende 4 tirsdage blev der kørt 
med deltagerbegrænsning, så der maksimalt kunne være 10 deltagere. Kun de sidste 
12 tirsdage var der frit fremmøde.  
 
Store cykeldag 
Store Cykeldag er blevet en fast årlig tradition fra 2007 og frem. I 2020 faldt 
deltagerantallet 86 % i forhold til 2019. Der var ingen morgenmad, ingen 
besøgssteder, ingen frokost og ingen fælles start. Der var kun en afmærket rute, som 
man kunne starte på hvor man ville. Derfor det store fald i deltagerantallet.  
 
Dagsture 
Af de planlagte 12 dagture blev 10 gennemført.  
 

Turtype Antal ture 
2020 

Deltagerantal 
2019 

Deltagerantal 
2020 

Ændring % 

Tirsdagsture  
Ingen statistik i år, da vi har kørt under atypiske forhold 

 
Dagture 
Store Cykeldag 

 
Ture i 2021/22 
For 2021/22 er planlagt 21 tirsdags-, 9 søndags-, 4 lørdagsture og 1 torsdags-
arrangement. 
 

 
 
Lokaleudvalg    

Den vigtigste aktivitet vedr. lokalerne på Tinderhøj skole er en brugsretsaftale, som 
vi har underskrevet med Børne- og Kulturforvaltningen samt Rødovre kommunale 
Ejendomme i efteråret 2020. Den svarer til en lejekontrakt med tilhørende 
rettigheder og forpligtelser. 
Det er første gang, vi har sådan en aftale på skrift. Den er ophængt i klublokalerne. 
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I forbindelse med rengøringsdagen i november 2020 blev der ryddet en del effekter 
ud, men det kunne godt gøres endnu en gang. 
 
Der er opsat hylde på det ene toilet. Det andet toilet mangler. Der er etableret reol 
med spande til sortering af affald ved indgangsdøren, købt gulvskrubbe, 
vinduesskraber og mindre stige. Desuden er tremmereol mellem garderobe og 
store møderum gjort mindre og placeret praktisk op ad væg. 
 
Møder og værkstedsaktiviteter indretter sig til stadighed efter eventuelle 
restriktioner.  
 
Lokaleudvalget består af hele bestyrelsen. 

 


