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11 tilstede (online) 

Forud for generalforsamlingen var der indlæg fra vores nye landsformand Jens Peter Hansen som gav en 
god status og kom med optiske toner i forhold til cykling som en del af den fremtidige bæredygtige trafik 
i Danmark.  

Valg af dirigent 

Christina Gylling Saadbye, som startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.  

Valg af referent 

Knud Anker Iversen 

Bestyrelsens beretning 

Christina gennemgik de mest centrale dele af den forud udsendte beretning. Det efterfulgtes af en 
gennemgang af de ligeledes forud udsendte betragtninger for fremtidige aktiviteter.  

Til det nævnte Merete at der senere på året bliver lavet en særlig udflugt for ”ny-cykler” – primært 
indvandrerkvinder, der har været igennem et Røde Kors cykelkursus. Datoen endnu ikke fastlagt.  

Christina supplerede med at hun har en god dialog med Sundhedshuset i Taastrup om godt at ville cykle 
med patienter, der har BMI over 35. Dato ikke fastlagt. Merete vil godt orienteres når det sker.  

Begivenheder vedr. cykelture skal vi huske at sende til Mogens S der lægger dem på Facebook-siden.  

Knud A. foreslog samlet indsats for at sikre grøn bølge på Roskildevej (Supercykelsti) – eks. 20 km.  

Knud A. foreslog et samarbejde med lokale erhvervsorganisationer om at finde årets mest cykelvenlige 
arbejdsplads.  

Christina orienterede om at de i Høje-Taastrup har inviteret politikerne på cykeltur den 10. april.  

Natascha:  Natasha har siden 2019 været frivillig Aktivitetsleder i Røde Kors Ishøjs aktivitet: Cykeltræning 
for indvandrerkvinder (det er også åbent for andre kvinder). Der ud fra er hun i kontakt med Ishøj 
kommunes frivillig koordinator, som gerne vil hjælpe med at få flere cykelaktiviteter i Ishøj. Eksempelvis at 
lære ældre indvandrerkvinder at cykle, som kommer på kommunens aktivitetscenter (en del af 
plejehjemmene/-centrene). Natasha spurgte til hvordan ældre personer bedst lærer at finde balancen på 
cykel. Her frarådede Mogens S støttehjul men anbefalede løbehjul eller trehjulede cykler.       

Thomas roste turkataloget men efterspurgte ture fra Vestegnen formidlet i turkataloget der nu 
udelukkende er digitalt. De manglende ture blev forklaret med for ringe interesse og for få til at arrangere 
dem.  

Med disse ekstra betragtninger blev beretning og vision godkendt.  

Økonomi/regnskab 

Arne præsenterede det forud udsendte regnskab med bemærkning om at næsten halvdelen af vores 
økonomi har været brugt på Alle Børn Cykler kampagnen herunder pokalgravering og medaljer.  



Økonomien går i nul, da Arne lægger penge ud af egen lomme forud for at han får refunderet bilagene fra 
Cyklistforeningen centralt.  

Der er for 2021 budgetteret med at vi kan bruge 6000 kr. (det er beskåret, men vi sparer jo udgiften til 
generalforsamlingen). 

Udgift til online-opkobling blev nævnt. Det blev besluttet at overlade til bestyrelsen at sikre at det ikke skal 
afholdes af andre. Ønsket er en central løsning.  

Der vil være behov for online-opkobling også til fysiske møder, idet vi ønsker at alle medlemmer skal kunne 
koble sig på bestyrelsesmødet. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder meddeles medlemmerne forud for 
møderne.  

Cyklistforbundet står som medfinansierende til Kids Run projektet i Vallensbæk. Det vil dog være ”Cykling 
uden alder” der i praksis står som bevillingsmodtager, som med folkeoplysningsbevilling sikrer at 
deltagerbetalingen kan nedbringes.  

Med disse betragtninger blev regnskabet godkendt.  

Indkomne forslag 

Bestyrelsen er kommet med et forslag til vedtægts-tilføjelse. Generalforsamlingen besluttede flg. tilføjelse 
til §4:   ”Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde - hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt - foregå som 
et online-møde.   

Valg til bestyrelse:  

Høje-Taastrup: Christina, Knud Anker (på valg: genvalgt) 

Vallensbæk: Mogens E, Mogens S (på valg som suppleant: genvalgt) 

Ishøj: Arne (genvalgt), Natascha (nyvalgt) 

Albertslund: vakant 

Glostrup: Anne-Lise  

Valg til formand:  

Christina genvalgt som formand 

Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. 

Det overlades til bestyrelsen at finde ud af hvem der deltager 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Hans Verner Neumann genvalgt 

Eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde er den 29. marts kl. 19 (gennemføres digitalt) 

 

 


