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Årsberetning 2021– 2022 
 
Året kort fortalt 
Der har siden sidste generalforsamling d 12 august 2021 været afholdt 4 
bestyrelsesmøder og udsendt 3 nyhedsbreve i perioden. 
 
Vores cykelture er i perioden blevet gennemført. 
 
Vi har deltaget i indvielsen af den nye bro over Jyllingevej. 
 
Den 28. januar 2022 afholdte vi vores 40 års jubilæum. 
Det blev en ualmindelig festlig dag med stor medlemsdeltagelse, borgmester Britt 
Jensen, kontaktpersoner i kommunen samt repræsentanter fra omegnsafdelinger 
og landsformand Jens Peter Hansen. Under den officielle del var vi tæt på 50 i 
lokalerne.   
  

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 
 Børge Nielsen             2. suppleant 

På bestyrelsesmøderne 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 
 
 
Medlemmer Medlemstallet for afdelingen var ved udgangen af 2021 opgjort til 261. Vi har i 

løbet af året mistet 9 medlemmer og fået 10 nye. 
  2020   2021 Ændring  %  
Afdeling 260  261 1  0,4  

 

  
Landsplan Landsmødet blev afholdt lørdag den 30. oktober i Odense. Fra Rødovre 

afdeling deltog følgende 4: Flemming Nielsen (delegeret), Lis Jakobsen 
(delegeret), Jens Peter Jakobsen, og Henning Liljendahl. 
 
Efter lukningen af butikken i 2020 er lokaleomkostningerne i Rømersgade 
faldet fra ca. 1.300.000 kr. i 2020 til ca. 900.000 kr. i 2021. På trods af denne 
besparelse var økonomien stadig meget stram. Det var således ikke muligt at 
få penge til trykning af hverken lokalblade eller fælles turkatalog fra 
Rømersgade. Afslag blev begrundet med, ”et generelt ønske om, at 
Cyklistforbundet begrænser brugen af fysisk trykt materiale af hensyn til såvel 
økonomi som bæredygtighed og i stedet bruger annoncering og formidling via 
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diverse digitale medier”.  
Ved landsmødet blev besluttet at hovedbestyrelsen fremover især skal 
beskæftige sig med at styrke kommunal og regional dialog samt fokusere på 
den organisatoriske udvikling.  Flemming Nielsen blev genvalgt til 1. 
revisorsuppleant. Jens Peter Hansen blev genvalgt til landsformand.  

 
Bladudvalg Udvalget har bestået af: Flemming Nielsen. Der blev udsendt nyhedsmail 

med aktiviteter, der kunne gennemføres, men intet på papir. 
 
Turudvalg Udvalget har i perioden 2021 – 2022 bestået af 14 personer: 

Flemming Nielsen, Arne Stjernholm Madsen, Bert Thomsen, Birger 
Madsen, Birgit R. Hendrichsen, Børge Nielsen, Henning Liljendahl, Inge 
Jørgensen,  
Jens Andersen, Karen Bertelsen, Lis Jakobsen, Per Holm, Poul Møller 
Christensen og Søren C. Jensen.  
Kommende sæson (2022 – 2023): Søren C. Jensen stopper. 
 
Turstatistik for tirsdagsture Det samlede deltagerantal faldt 14,6 % fra 378 i 
2019 til 323 i 2021. 2 ture blev aflyst på grund af regnvejr og én tur blev 
gennemført med 4 deltagere på trods af regnvejr. Store Cykeldag er blevet en 
fast årlig tradition fra 2007 og frem. I 2021 faldt deltagerantallet 15,7 % i 
forhold til 2019. De planlagte 11 dagture blev  gennemført. I forhold til 2019 
faldt deltagerantallet 20 %. 

Turtype Antal 
ture 
2021 

Deltagerant
al 2019 

Deltagerantal 
2021 

Ændring % 
2019 -> 
2021 

Tirsdagsture 19 378 323 -15 
Dagture 11 179 143 -20 
Store Cykeldag 1 261 220 -16 

For 2022/23 er planlagt 21 tirsdags-, 10 søndags, 4 lørdagsture, 1 weekendtur 
og 1 torsdags-arrangement 

 

VærkstedsUdvalg     
 Værkstedsudvalget består af Jens Spelmann og John Johnson  

Værkstedet har kørt stille og roligt med fint besøg.  Det sociale har trukket flere 
deltagere til.  Det fortsætter vi med. Vi har åbent fra mandag 14/3 til 26/6 hver 
anden uge  
 

Hjemmeside  
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis (web-master), med oplysninger om ture, 
værksted, klagecentral, foreningsinformation, referater og oversigter over 
udvalg. 

 

Trafikudvalg       

På generalforsamlingen i august 2021 (oprindelig planlagt til foråret 2021) 
opfordrede et af vore medlemmer os til at vurdere ”de lidt forvirrende” 
afmærkninger ved/på Sortebro ved Damhussøens nordvestlige hjørne samt 
et par andre lokale forhold. 
Spec. vedr. Sortebro beså vi stedet og lavede et løsningsforslag, som vi 
sendte til medlemmet med bemærkning om, at broen hører til Københavns 
kommune. 
De andre forhold klarede vi med Rødovre kommune og svarede også tilbage. 
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Siden har vi ikke hørt eller set noget. 
 
30. august 2021 deltog vi i et borgermøde med bl.a. trafikændringer på Islev 
Torv. Her har vi ingen tilbagemelding. 
 
28. september 2021 modtog vi fra landsformand Jens Peter Hansen 
materiale om udførelse og prissætning af kvægtunnel under en landevej i 
Vestjylland som inspiration for de tunneller, der måtte kræves for etablering 
af supercykelstier langs Roskildevej ved tværgående større veje. 
Forudsætningerne i de to situationer er dog meget forskellige. 
 
Midt oktober 2021 mente et medlem, at cykelstien på Islevbrovej mellem 
Islev Torv og Islevbadet kunne være farlig pga. indramning med 
fladjernsprofiler i st.f. alm. kantsten. Det mente trafikafdelingen ikke. 
 
I november 2021 påpegede vi nogle forhold, som vi ønskede kommunens 
holdning til. 

1. Manglende cykelsti på del af Nørrekær. 
2. Lukning af nogle mindre veje i den ene ende for at skabe tryghed. 
3. Ændring ved rundkørslen Veronikavej/Rødovrevej. 
4. Mere belysning nord for Islev bibliotek. 
5. Mindre ændring af krydset Slotsherrensvej/Tårnvej for cyklister. 
6. Justering af lyssignalet for cyklister i det skæve kryds 

Veronikavej/Roskildevej. 
7. I efteråret 2021 indviedes den nye gang- og cykelbro over Jyllingevej. 

Vi gjorde kommunen opmærksom på et farligt niveauspring i broens 
sydlige ende. 

Punkt 1, 3, 6 og 7 blev positivt modtaget. 
 
I januar 2022 modtog vi en påmindelse fra et af vore medlemmer om høring 
af Rødovre kommunes forslag til Kommuneplan 2022 – 34. Vi var glade for 
meddelelsen og kunne svare, at vi kendte den og heldigvis er i tæt dialog 
med kommunen. 
 
Ved vort nyligt afholdte 40-års jubilæum havde vi bl.a. besøg af vejingeniør 
Hans Georg Hübschmann fra Vej- og trafikafdelingen i Rødovre kommune. 
 

Lokaleudvalg  

Ny mobil renseenhed til cykler i st.f. den oprindelige stationære i hjørnet ved 
indgangsdøren. 
WCgulv malet. 
Nye lydsvage dupper under stolene. 
Jubilæumsplakater sat i rammer. 
 

  

 


