
Referat fra generalforsamling i Cyklistforbundet i Rødovre d. 28.2.2019 
Fremmødt var bestyrelsen 7 medlemmer og 22  medlemmer. 
 
1. Dirigent var Jann Larsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og  
dagsorden ifølge vedtægterne. 
Referent Susanne Sindberg. Stemmeudvalg Gitta Damgaard og Birgit Hendrichsen. 
 
2. Bestyrelsens beretning forelå skriftligt, og blev fremlagt af Jens Andersen. Kort refereret: 
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2 valg 
fra forrige generalforsamling blev bekræftet: Lis Jacobsen som medlem af bestyrelsen og 
Birgit Hendrichsen som revisorsuppleant.  
Medlemstallet er ved udgangen af 2018 på 269, en tilbagegang på 3 medlemmer.  
På Landsmødet deltog Jens Andersen og Flemming Nielsen som delegerede, og desuden 
deltog Henning Liljendahl. Flemming Nielsen blev genvalgt som 1. revisorsuppleant. 
Værkstedet har holdt åbent hver mandag, undtagen juli og december, der har været noget 
svingende fremmøde. 
Bladudvalget har lavet et lokalblad og 5 nyhedsmails, med information af lokal interesse. 
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis, og kan findes på 
www.cyklistforbundet.dk/Roedovre. 
Trafikudvalget har samarbejdet med kommunen om flere sager, se årsberetningen. 
Turudvalget har kørt 21 tirsdagsture (med ca. 20 deltagere pr. tur), 14 dagsture (med ca. 12 
deltagere pr. tur) og afholdt store cykeldag med 286 deltagere. 
Lokaleudvalg har gjort rent, og håndværkere fra skolen har renoveret et ekstra toilet, samt 
trappen ned til vores lokaler. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskab og budget forelå skriftligt, og var underskrevet af bestyrelsen. 
Enkelte spørgsmål til regnskabet blev besvaret af kassereren Birger.  
Regnskabet og budget blev godkendt. 
 

4 A. Forslag til vedtægtsændringer. 
& 1. Navn og hjemsted: ’Lokal afdeling’ ændres til ’afdeling’, blev vedtaget. 
 
& 4. Regnskab og formueforhold: 2 nye afsnit sættes ind: ’Foreningen tegnes økonomisk af 
formanden og kassereren i forening. Kassereren varetager de løbende økonomiske 
forretninger.’ Dette blev vedtaget af hensyn til banken. 
’Ansvar overfor tredjemand: medlemmer, bestyrelse og medhjælpere er ikke personlig 
ansvarlig for foreningens forpligtigelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende 
foreningsformue hæfter for disse.’ Dette blev vedtaget ved afstemning. (For 13, imod 10, 
ikke stemt 3.) 
 
& 5. Generalforsamlingen: her tilføjes et ’mindst’, så det lyder ’Dagsorden for 
generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter.’ vedtaget (for 13, imod 6, ikke 
stemt 7). 
I & 5. Forslagene med ordlyden: ’Vedtægtsændringsforslag skal være formanden i hænde 
senest en måned før generalforsamlingen’ blev vedtaget  og ’Ordlyden af 
vedtægtsændringsforslag skal  fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen’  blev vedtaget 
(for 19, imod 1, ikke stemt 6) 
 



& 6. Her skal 10% ændres til: ’Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen 
eller af mindst 25 medlemmer’. Vedtaget (for 16, imod 13, ikke stemt 7) 
 
& 7. her bortfalder tidsangivelsen og det ændres til ...’dog kan fraværende myndige 
medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden, før generalforsamlingens start, lade sig 
opstille’. Vedtaget  (for 25, imod 0, ikke stemt 1).  
 
4B indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

5. Fremtidigt arbejde 
Alle udvalgene fortsætter.  
Turudvalget har planlagt tirsdagsture, den første er 9.4.19 kl. 18.30.  
Bladudvalg: Fælles turprogram bliver lavet og uddelt af de aktive. 
Værkstedsudvalget vil fremover bestå af: Henning Liljendahl, Jens Andersen, Christian 
Breinholt, John Johnson. Der bliver en hygge café med kaffe og kage og snak om mandagen 
på værksteds aftener. 
Trafikudvalget vil følge op på kommunens planlægning af nye cykelstier, ændrede forhold 
for cyklister, vejarbejder mv. Modtage klager over dårlige forhold for cyklister. 
 

6. Valg 
Formand Jens Andersen   genvalgt for 2 år. 
Bestyrelse Birger Madsen  genvalgt for 2 år 
  Jens Spelmann  genvalgt for 2 år 
  John Johnson   genvalgt for 2 år 
  Lis Jakobsen   på valg i 2020 
  Johan Knudsen  på valg i 2020  
  Flemming Nielsen  på valg i 2020 
suppleanter 1. Henrik Friis  genvalgt for 1 år 
  2. Susanne Sindberg  genvalgt for 1 år 
Revisorer: Jann Larsen   genvalgt for 2 år   
  Inge Jørgensen  på valg 2020 
Revisorsupp. Birgit Hendrichsen  genvalgt for 1 år 
Landsmødedelegeret 
  Jens Andersen, og Flemming Nielsen 
Landsmødesupp. 
  1. Henrik Friis, 2. Susanne Sindberg 
 

7. Eventuelt 

Et medlem foreslog at vi skulle opfordre Rødovre Kommune til at blive tilsluttet AP’en ’GIV 
ET PRAJ’ . Her kan cyklister sende foto direkte til kommunen, om huller i vejen, og andre 
trafik forhold der generede cyklister. Et andet medlem bad os om ikke at tærske så meget 
langhalm ved behandling af vedtægtsændringerne. 
 

8. Godkendelse af beslutningsreferat. 

Susanne læste beslutningsreferatet op. Det blev godkendt. Jens takkede for god ro og orden. 
Mødet sluttede kl.21.18  
 

Referent 3.3.19 Susanne Sindberg  


