
Referat fra Cyklistforbundet Vestegnens GF 2023-03-08 

Tilstede: 15 medlemmer 

Forud for generalforsamlingen var vores nye direktør Kenneth Øhrberg Kragh mødt. Han gav en god 

fornemmelse af hvem han er og hvad han byder ind med. Stikord fra hans oplæg:  

Vi har aldrig været så relevante som vi er nu, engagementet er vigtigere end medlemskab, vi skal som 

minimum kunne fastholde den medlemskreds på ca. 10.000 som vi er nu, stærkt fokus på via fundraising at 

gøre vores organisation stærkere og således vende spiralen med at skulle skære ned, er i god dialog med 

transportministeren om overskuelige delsejre (1,5 m afstandspligt for bilister, kommunens lokaleret til at 

bestemme hastighed, digitale cykelstelnumre og enkle økonomiske incitamenter til at styrke cykling – eks. 

køb af cykel via bruttoløn). 

Formanden Christina Gylling Saadbye bød velkommen og foreslog valg af dirigent 

Valg af dirigent og referent 

Mogens Eliasen valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig idet den var indkaldt 

behørigt forud.  

Knud Anker Iversen valgt som referent 

Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning forelå på skrift udsendt forud for generalforsamlingen. Christina gennemgik enkelte 

udvalgte temaer.  

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Regnskab 

Arne gennemgik regnskabet der forelå skriftlig idet det var udsendt korrekt i forvejen.  

Regnskabet blev godkendt med applaus.   

Indkomne forslag 

Der forelå ingen forslag. 

Valg af bestyrelse 

Mogens Eliasen og Anne-Lise Lysdal var på valg og blev begge genvalgt.  

Christina V og Knud A. I stillede op til bestyrelsen og blev valgt.  

Jørgen Hansen fra Albertslund blev valgt som kontaktperson fra Albertslund med møderet i bestyrelsen.  

Valg af delegerede til landsmøde 

Generalforsamlingen ønskede at overlade til bestyrelsen at foretage dette valg.  

Valg af revisor og revisor-suppleant 

Hans Verner Neumann valgt. Flemming Funch valgt som revisorsuppleant.  



Fremtidig virksomhed.  

Christina gennemgik de 8 punkter som bestyrelsen vil fokusere på i det kommende år:  

Samarbejde med kommunerne om cykelfremme 

Skaffe flere medlemmer – meget gerne yngre 

Fokusere på cykling og sundhed og grøn omstilling. 

Gennemføre de 4 kampagner: cykel til arbejde, Alle Børn cykler, Se vi kan cykle, Store cykeldag. Derudover 

kampagne for cykelvenlig arbejdsplads 

Synliggørelse på sociale medier 

Styrke indsats i netværk – eks. Friluftsråd, grønne råd 

Få et øget fokus på cykelture på vestegnen.  

Evt. 

Spørgsmål om cykelkort. Den nyvalgte bestyrelse pålægges at afklare hvad der findes af cykelkort digitalt og 

fysisk og formidle det som minimum via Facebook-side. 

John Gade fra Hovedbestyrelsen er vores lokale kontakt til hovedbestyrelsen, så hvis vi har emner de bør 

forholde sig til, så lad det gå gennem ham.  

John kommer fra Brøndby-Hvidovre afdelingen og kunne fortælle at de jævnligt har møder med vej og park-

afdelingen og et gang om året med borgmesteren fra Hvidovre. De har været involveret i Strandparken 

hvor det vil være oplagt at man arbejder med at skille den gående trafik fra den cyklende. De arbejder også 

med større mulighed for højresving i kryds. Det er de langt fremme med i Rødovre. 

Bestyrelsen vil arbejde videre inspireret på baggrund af de faldne bemærkninger.   

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for indsatsen.  

 

 

 

 

 


