
Cyklistforbundet
Hørsholm og Fredensborg Afdeling

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 30. september 2020.

Generalforsamlingen blev a{holdt på Kokkedal Skole
kl. 19.30 - 21 i mødelokale rest

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Valg al referent

3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Valg afbestvrelse. bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant sant

delegeret/delegerede ti1 Cyklistlbrbundets landsmøde.

8. Eventuelt.

Formanden,.Iens E Pedersen, bød velkommen ti1 den udskudte generalforsamling. som oprindeligt
var planlagt til 18. marts 2020. men ikke kunne gennemføres som følge afCorona restriktioneme i
fbraret. Jens medbragte en hilsen fia vores trofaste medlem fra Hørsho1m. Aase Kristensen (Rikke).
som desværre var lbrhindret i at deltage. I alt deltog 8 medlemmer i generalforsamlingen.

Punkt 1 Valg af dirigent
.lan Hellen bler valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensslemmelse med afdelingens vedlægter, hvilket forsamlingen var enig i.

Punkt 2 Valg af referent
Frank Jakobsen blev valgt som rei'erent.

Punkt 3 Bcstyrclsens beretning
Formanden, Jens E Pedersen, gennemgik bestyrelsens beretning, som vel at mærke dre-jede sig om
201 9. Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen-

Beretningen er vedhæftet reftratet.

Punkt 4 Fremlæggelse af revideret regnskab.
At-delingens kasserer, Frank Jakobsen, gcnnemgik det rcviderede regnskab for tilhørerne.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5 Indkomne forslag
Iler var ikke indkomnret forslag.



cnslemmigt godkendt.
De n1e lcdtægtcr er r.'edhæfiet rel-eratet.

Punkt 7 Valg af bes§relse., besr"v*relsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt
delegeret/delegerede) til C-vklistfortrundets landsmøde.

De ue best,v-relsesmedlemmer, Jens E Pedersen. Bjørn Sandberg og Frank Jakobsen var alle villige
til gcnvalg, og de blev valgt. Desuden valgtes Ulfe Ildredsen til best-"-relsen.

Allan Høier blev genvalgt som suppleant og desuden valgtes Jan Hellen s

mulighederne tbr at få fat i cykelkort.

Herefter kunne dirigenten af'slutte generalfbrsamlingen.
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