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Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal  
18. februar 2020 
 

 

Kære medlem 
 

Så har vi startet et nyt cykelår. Og ind til videre uden problemer med sne på cykelsti-
erne. 

 
Generalforsamling 2020 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2020, der afholdes tirsdag den 10. marts 
kl. 19.00 i Lyngby i ”Det lange møderum” i Frivillighuset på Rustenborgvej 2A. 

 
Dagsorden jf. vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent og to stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse. Der skal vælges mindst 3 medlemmer. Den nuværende besty-
relse består af Niels Wellendorf (formand og kasserer), Karl Gammelmark og Einar 
Feldager Hansen, der alle genopstiller. 

6. Valg af suppleant. For tiden ingen. 
7. Valg af formand. Nuværende formand er Niels Wellendorf, der genopstiller. 

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. Der skal vælges 2. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er Gregers Mogensen, ingen sup-
pleant. 

10. Fremtidig virksomhed. 
11. Eventuelt. 

 
Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 2. marts. 
 

Vi kan godt bruge lidt flere kræfter i bestyrelsen fra begge vores kommuner. Så over-
vej at stille op under punkt 5 og 6. 

 
Afdelingsmøder (åbne bestyrelsesmøder) 
 

De næste afdelingsmøder er: 
 

• Tirsdag den 10. marts i Lyngby, Generalforsamling 2020 
• Torsdag den 2. april i Birkerød 
• Mandag den 4. maj i Lyngby 

• Mandag den 8. juni i Birkerød 
 

Alle dage fra kl. 19.00 til senest kl. 22.00. 
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Møderne i Birkerød afholdes i mødelokalet ”Galleriet” på Mantziusgården. 
 
Møderne i Lyngby afholdes i ”Det lange møderum” i Frivillighuset på Rustenborgvej 

2A. 
 

Cykelture 
 

Vi vil i år forsøge at afholde flere cykelture. Dels nogle længere ture på lørdage og 
søndage, dels nogle kortere ture i nærområderne på hverdagsaftener. 
 

Som den første har vi fastsat en tur søndag den 17. maj, hvor vi kører en tur til Abo-
rettet i Hørsholm med start ved Birkerød station. 

 
Herudover arbejder vi bl.a. med følgende idéer til længere ture lørdage eller søndage: 
 

• Familieruten rundt i Rudersdal Kommune, når den senere på året bliver genindviet. 
Start i Holte. 

 
• En tur langs med Mølleåen fra Lyngby til Strandmøllen, hvor vi cykler den ene vej 

på nordsiden og hjem på sydsiden med start i Lyngby. 

 
• Den grønne cykelrute rundt om København fra Hellerup til Ny Ellebjerg via Nørre-

bro, Frederiksberg og Valby. Start ved Hellerup station. 
 
Og for ture på hverdagsaftener har vi følgende på bedding: 

 
• Tur til Kattehale med start i Birkerød. 

 
• Cykelpolitisk tur i den nordlige del af Rudersdal Kommune – Isterød, Sandbjerg, 

Vedbæk og Høsterkøb med start i Birkerød. 

 
• Tur langs Ermelundsstien med start i Lyngby. 

 
Har du forslag til en kort eller lang tur hører vi gerne om det. 
 

Når det endelig program er klart udsender vi et nyhedsbrev om det. 
 

Afdelingens hjemmeside 
 
Cyklistforbundet har efter nogen tids venten lige før jul fået ny hjemmeside, og sam-

tidig har alle lokalafdelingerne også fået nye sider med nye hjemmesideadresser 
(url’er). Vores lokale hjemmeside hedder derfor nu: 

 
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/lyngby-taarbaek-

rudersdal/. 
 
Vi er nu i gang med at se på hvordan vi vil opdatere og bruge siden, så den kan give 

de oplysninger som vi gerne vil orientere om. Det er et nyt system, Umbraco, som vi 
lige skal lære først. Vi kan derfor fortsat godt bruge lidt hjælp fra mere erfarne hjem-

mesidekyndige. 
 
 

 
 

https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/lyngby-taarbaek-rudersdal/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/lyngby-taarbaek-rudersdal/
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Lokalafdelingen er på Facebook 
 
Vi erindrer også om vores Facebookside 

https://www.facebook.com/DCFLyngbyTaarbaekRudersdal/ 
 

Hjælp os med at indberette huller i cykelstierne mmm. 
 

Begge vores kommuner har på deres hjemmesider eller på app muliggjort indmeldin-
ger af skader på veje mv. 
 

Rudersdal Kommune kontaktes her, hvor der flere muligheder for at indberette: 
https://www.rudersdal.dk/givosetpraj 

 
Lyngby-Taarbæk Kommune kan man kontakte her: 
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/tip-lyngby-taarbaek 

 
Når du anmelder en skade eller andet, må du gerne sende besked til lokalafdelingen, 

så vi kan følge med: cyklistforbundet.lyngby-rudersdal@mail.dk. 
 
 

Med venlig hilsen 
Lokalafdelingens bestyrelse 
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