
Cyklistforbundet på Frederiksberg inviterer hermed til generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19. 

På grund af corona-situationen besluttede bestyrelsen sidste år at udskyde generalforsamlingen 2020 på 
baggrund af myndighederne retningslinjer og begrænsning af forsamlingsfriheden med den forventning, at 
den kunne holdes senere på året eller i hvert fald i 2021. 

Desværre viser det sig igen umuligt at afvikle generalforsamlingen fysisk inden udgange af marts måned, 
som vedtægterne foreskriver. Bestyrelsen har derfor besluttet i henhold regler om nødret at gennemføre 
generalforsamlingen digitalt. Vi forventer ikke at kunne afvikle fysisk generalforsamling i nærmeste fremtid 
med den sundhedsmæssige tryghed for vores medlemmer, som vi ønsker. Vi håber på jeres forståelse for 
dette. 

Der er som bekendt kommunalbestyrelsesvalg senere på året, og bestyrelsen har planer om at invitere til et 
debatmøde, hvor vi forhåbentlig kan samles fysisk.   

Rent praktisk vil vi op til generalforsamlingen sende et link til det digitale møde. Linket vil også være at 
finde på vores hjemmeside.  

 

Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Valg af bestyrelse  

6. Valg af suppleant  

7. Valg af formand  

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

10. Fremtidig virksomhed  

11. Eventuelt  

 

Under pkt. 4, indkomne forslag behandles bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 4 vedrørende 
afholdelse af generalforsamlingen: 

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

Forslag til ny tekst: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgange af marts måned. 
Bestyrelsen kan beslutte at, generalforsamlingen kan afholdes digitalt, hvis forholdene ikke tillader en fysisk 
generalforsamling, f.eks. på grund af myndighedernes begrænsninger af forsamlingsfriheden. 

 

Vi håber på, at den digitale mødeform kan friste deltagere, som ellers ikke ville være deltaget i 
generalforsamlingen. 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Ulla Didriksen, Henning Pape, Jørgen Badsberg og Jette Gotsche, formand 


