Gentofte Afdeling
Referat af ordinær generalforsamling i Cyklistforbundet i Gentofte afholdt tirsdag den 11.
marts 2019 i Gentofte Frivilligcenter, Byens Hus, Hellerupvej 24, Hellerup
Til stede: Roger Christensen, Tove Poulsen, Niels Daniel Nielsen, Kirsten Frydensberg, Christian
Kruse-Larsen, Ole Holst, Vicki Andersen, Kasper Kirkegaard (nyt medlem), og Otto Mønsted
Nielsen, samt Julie Schack, der er vores kontaktperson i hovedbestyrelsen.
Afbud fra: Annette Blegvad
Referat af den ordinære generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer og referent: Christian blev valgt som ordstyrer og Otto som referent, hvorefter
ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt i henhold til
vedtægterne på vores hjemmeside og i Cyklister.
2. Formandens beretning:
Formanden forelagde beretningen, som også vil kunne ses på afdelingens hjemmeside.
Idet der henvises til den skriftlige beretning, bør fremhæves, at det var godt, at park og vejchefen
Henning Uldal deltog i mødet med os, men det er utilfredsstillende, at vi ikke har nogen
kontaktperson og at der i øvrigt ikke er sket ”noget” siden mødet. Tilladt højresving på Vangedevej.
når man kommer fra syd, er første gang, at det er opsat i Gentofte Kommune.
Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.
3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde regnskab for 2018 som var godkendt og underskrevet af revisor, samt budget
for 2019. Vi har brugt kr. 1.340 og fået kr. 2.000 i tilskud fra forbundet. Med årets overskud på kr.
660, har vi nu en egenkapital på kr. 940.
Vi budgetterer med at bruge kr. 1.600 og har søgt om tilskud i år på kr. 660, hvorefter egenkapitalen
ultimo 2019 vil være på kr. 0,00.
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag: Det er ikke indkommet nogen forslag.
5. Valg af 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Til bestyrelsen genvalgtes Roger Christensen, Tove Poulsen, Kirsten Frydensberg, Annette
Blegvad, Otto Mønsted Nielsen og Niels Daniel Nielsen.
Som suppleant blev valgt: Kasper Kirkegaard.
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Som revisor valgtes Christian Kruse-Larsen. Vicki blev valgt som revisorsuppleant.
6. Valg af delegeret/delegerede til Cyklistforbundets landsmøde: (som foregår i Høje Taastrup den
26. og 27. oktober 2019) Kasper og Niels blev valgt med suppleanter Roger og Kirsten.
7. Eventuelt: Kirsten: Kommunens Park og vej har haft en voldsom udskiftning af personalet på
grund af dårligt arbejdsmiljø.
Roger fortalte historien om kampen for at få cykelsti på Dan Turell`s plads. Den fungerer godt.
Havde den 9. marts 2019 været til forårsseminar i Odense for hovedbestyrelse, repræsentanter og
afdelinger. Om formiddagen havde man set på mulighederne for nye organisationsformer. Hvordan
får vi unge ind i foreningen (og efterfølgende ind i bestyrelserne i afdelingerne)? Om eftermiddagen
havde man besøg af gruppen ”TeaterSpektum”, som udførte dilemmaer og udfordringer med gode
råd til det gode møde med inddragelsen af nye medlemmer. Der havde også været spil omkring at
have stand på messer og forsøg på at få nye medlemmer ved aktiviteter på gågader. Nogle havde
følt sig ramt.
Christian fortalte, at DSB har opgivet sin kamp mod tandemcykler.
Niels nævnte Foreningen Frie Fugle og dens aktiviteter. Foreningen arrangerer cykelture både i
ind- og udland. Foreningen søger at fremme både kommunerne og Danmark som helhed som
foregangsland indenfor jordbrug, økologi, miljø og friluftsliv m.v. (se mere på www.friefugle.dk)
Hermed afsluttedes generalforsamlingen kl. 20.45.
Ref.: Otto Mønsted Nielsen
OOO
Efterfølgende var der konstituerende bestyrelsesmøde.
1. a. Valg af formand: Roger
b. Valg af kasserer: Tove
Der skal laves en ny telefonliste.
2. Planlagte bestyrelsesmøder
6. maj 2019 kl. 19.30 hos Otto, Almindingen 66, 2870 Dyssegård
26. august 2019 kl. 19.30 hos Kirsten, Hvidørevej 32, Klampenborg
25. november 2019 kl. 19.30 hos Tove, Fredensvej 46 st.th., Charlottenlund
Ref. Otto Mønsted Nielsen
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