
Referat
Ge n e ra lforsa nl li ng i Cykl istforb u ndet Fred eriksberg
Tirsdag d. L6. marts 2021", kl. 1-9

Afholdt på zoom

Cyklistforbundets Generalforsamling
1. Valg af dirigent

Dirigent: Jens Mikkelsen - referent: Ulla Didriksen

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt - så alt er i skønneste orden - dagsorden på hjemmesiden

m.m.

2. Bestyrelsens beretning

Da vi pga. af COVID-l9 ikke kunne afholde generalforsamling a2O2O har vi samlet beretning og

Økonomi for både 2Ot9 og2O2O.

Jette Gotsche fremlagde årets aktiviteter for Cyklistforbundet:

o Frederiksberg Hosp. Borgermøde, marts 2019, bløde trafikanter prioriteres
o Dialogmøde om bæredygtig udvikling, FNs Verdensmål/Frederiksberg strategi, marts, FK

o lndkøb på Gl. Kongevej, Cowi rapport, Erhvervslivet og FK, marts + løbende
r Naturdag, Lindevangsparken, april 2019
¡ Store Cykeldag, FRBDAGE, maj 2019, FK

o Studietur til Malmø, cykelparkering Malmö C, maj 20L9
o MØde med udvalg, Frederiksberg Allé, juni 20L9 - 16 scenarier - stoppet p.t. svær opgave
o Cykeltur med forvaltning, august, FK/Lone Andersen - tema skiltning, cykelparkering
. CF landsmøde, cykling og kollektiv transport, Høje Taastrup, oktober 2020
¡ Dialog om kampagner, cyklistsikkerhed, generelt, februar 2O2O, FK

. Dialog om kampagne om højresving og åbne bildøre, maj 2020, FK

. Kampagne Venlige Cyklíster, maj2O2O
o Presse, Cykelparkering ved Frederiksberg Metro station

LØbende: . Cykelundervisning ved Nordens Plads
. Cykling uden alder
. Det grønne Råd
. Friluftsrådet, kredsrepræsentant

Høringssvar . Juli 2019: Scenarier for Platanvej
o Marts 2020: Frederiksberg strategien
. Maj 2020: Cykelparkeringsanalyse
. November 2020: Strategi for bynatur og biodiversitet
. December 2020: Regulering af elløbehjul
. Februar 2O2L: Opførelse af Lynetteholm
¡ Marts 2O2L: Frederiksberg Bakke (tegning blev gennemgået)
. Kommunalplan 2021

Beretningen blev godkendt
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3. Regnskab

Regnskab 2Ot9:
Tilskud Cyklistforbu ndet
Tilskud Frederiksberg
Kommune
lndtægter i alt
Store Cykeldag

Studietur til Malmø
Cykeltur med Frederiksberg
Kommune
MØdeomkostninger
Generalforsam ling
Udgifter ialt

Regnskab 2020
lntet forbrug

Budget 2O2L:
Store Cykeldag

Naturdag
Medlemsmøde, KV2021

Generalforsamling, møder
Budget i alt
Bevilliget fra Cyklistforbu ndet

5.932
12.500

t8.432
16.250
L.272

t32

507

332
18.432

5.000
300

1.500
1.000
7.800
s.800

Regnskab 2019/2O2O blev godkendt og budgettet for 2021 skal tilrettes således at udgifter passer til
indkomst. Evt. ved at søge tilskud fra anden side.

4. lndkomne forslag

Nuværende tekst: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned

Forslag til tilføjelse:

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen kan afholdes digitalt, hvis offentlige forskrifter ikke

tillader en fosisk generalforsamling, f.eks. på grund af begrænsninger af forsamlingsfriheden.

Ændringen godkendt.

5. Valg af bestyrelse

Jørgen Badsberg genvalgt for 2 är

Henning Pape genvalgt for 2 år

6. Valg af suppleant

Jette Bøgeby stillede op som suppleant og blev valgt.
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7. Valg af formand
Jette Gotsche genvalgt som formand for 1 år.

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde

Jette og Ulla er valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jens Mikkelsen genvalg for 1 år, ingen revisorsuppleant valgt.

10. Fremtidig virksomhed
Nogle aktiviteter afhænger af mulighederne...

. Naturdag
¡ Store cykeldag, maj, FRBDage (11.-L3. juni), vores arrangement forventeligt L3. juni
. Cykeltur med forvaltning/Lone Andersen m.fl.
. HØringssvar, Frederiksberg Bakke se vedlagte tegning
. Vælgermøde i efteråret - vi har kommunevalg november 2O21.

11. Eventuelt
Kulturnatten, som altid foregår fredag før efterårsferien, uge 42 ønsker samarbejde med

Cyklistforbundet, så man sammen kan lave en kampagne for at cykle på Kulturnatten... Cykellys i natten
og en sød cykelklokkeringning... for at sprede folk....
Jens Loft vil gerne deltage i cykelturen med forvaltningen.
ldeer til cykelpolitiske tur før kommunalvalget, i stedet for et møde.
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Referat godkendt af

Frederiksbe rg, L7 . marts 2021

Dirigent, Jens Mikkelsen Gotsche

Kontakt gerne bestyrelsen:

Jette Gotsche, iette.sotsche @gma il.com
Henning Pape, henninq.papel @gmail.com
JØrgen Badsberg, iorqenbadsbero@qmail.com
Ulla Didriksen, ulla(ôdidriksen.info

Jette Bøgeby (suppleant), iette@boeoeby.dk
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