
Årsberetning 2019 – 2020 
 

Bestyrelse Bestyrelsen har i perioden bestået af: 
Jens Andersen Formand 
Lis Jakobsen        Næstformand  
Birger Madsen Kasserer 
Flemming Nielsen Sekretær 
Johan Knudsen 
Jens Spelmann 
John Johnson  
Henrik Friis  1. suppleant 
Susanne Sindberg 2. suppleant 
Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder. På møderne gennemgås 
fast følgende hovedområder: post, økonomi og udvalg. Bestyrelsen har udover 
den daglige drift deltaget i aktiviteter som beskrevet under de enkelte udvalg og 
møder på landsplan som nævnt nedenfor. 

 

Revision Revisionen har i perioden bestået af: 
Jann Larsen 
Inge Jørgensen 
Birgit Hendrichsen Suppleant 

 

Medlemmer Medlemstallet for afdelingen var ved udgangen af 2019 opgjort til 269. Vi har i 
løbet af året mistet 19 medlemmer og fået 19 nye. 
  2018   2019 Ændring  %  

Afdeling 269  269 0  0   
  

Landsplan Landsmødet blev afholdt lørdag den 26. oktober i Høje Taastrup. Fra Rødovre 
afdeling deltog følgende 3: Flemming Nielsen (delegeret), Jens Andersen 
(delegeret) og Henning Liljendahl. 
 
Budgettet for 2019 viser et forventet underskud på 1,8 mio. kr. Således at 
egenkapitalen falder fra 3,2 til 1,4 mio. kr. Det store underskud skyldes afslag fra 
Trygfonden på støtte til Alle Børn Cykler på 2,5 mio. kr. ABC blev alligevel 
gennemført med begrænset finansiering .Flemming Nielsen blev genvalgt til 1. 
revisorsuppleant. Jette Gotsche blev genvalgt til landsformand. Landsmøde-
referatet kan ses på: 
https://www.cyklistforbundet.dk/media/rnxjucvm/beslutningsreferat-
cyklistforbundets-landsm%C3%B8de-2019.pdf 

 
Værksteds- 
udvalg 

Udvalget har i 2019 bestået af: Henning Liljendahl, Jens Andersen,  
Christian Breinholt og John Johnson. Værkstedet har holdt åbent hver 
mandag året igennem – dog undtaget januar, februar, juli og december måned. 
Fremmødet har i den forløbne sæson været svingende, nogle gange er der 
ingen gæster, andre gange kan der godt være 4 - 5 personer. Som noget nyt har 
vi i 2019 haft en hygge café med kaffe og kage og snak om mandagen på 
værksteds aftener. Det har givet større fremmøde. På årets sidste 
værkstedsaften var deltagerantallet helt oppe på 29. 

 



Bladudvalg Udvalget har bestået af: Flemming Nielsen og Jens Spelmann som har 
udarbejdet 1 lokalblad og 4 nyhedsmails med diverse information, primært af 
lokal interesse. 
 

 
Hjemmeside 

 
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis (web-master), med oplysninger om 
ture, værksted, klagecentral, foreningsinformation, referater og oversigter over 
udvalg. Et punkt på hjemmesiden: ”Aktiviteter” vedligeholdes af Flemming 
Nielsen. Frem til december 2019 blev programmet Sitecore brugt til opbygning 
af hjemmesiden. Så blev der skiftet program med det resultat at en stor del af 
indholdet gik tabt. Siden er nu under rekonstruktion og kan findes på: 
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/rodovre/. 

 
Trafikudvalg  

 
Udvalget har i perioden bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger 
Madsen og Lis Jakobsen.  
Vi har haft løbende positiv dialog med kommunens Vej- og Trafikafdeling. 
Emnerne har mest været intervaltider for lysreguleringer på bl.a. Rødovrevej og 
Islevdalvej samt Husumvej / Islevbrovej og Forchhammervej / Korsdalsvej. 
Desuden genopsætning af fjernet lyssignal. 
Herudover har vi påpeget ringe belysning enkelte steder. 
Vi har været indblandet i opsætning af ekstra stolper på stilleveje, hvor biler 
bruger fortovet for at passere chikaner. 
Herudover har vi mindet om, at opmaling af supercykelstier bør vedligeholdes 
bedre. 
Vi har gentagne gange rykket for etablering af Voldgadens cykel-gangbro over 
Jyllingevej. 
Vi har efterlyst mere handling fra hovedforbundet for at få sænket priserne for 
cyklister i ø-tilskudsordningen(færgefart), ligesom de er for bilister. 
Vedr. den nye karreby nord for rådhuset har kommunen forsikret, at cykel- og 
gangstien mellem Egegårdsvej og Gunnekær bevares. Til gengæld får vi ikke 
vor ønskede overfladeafmærkning af et område på det nye hovedstrøg 
forbeholdt cyklister. 

  

Turudvalg Udvalget har i perioden 2019 – 2020 bestået af 15 personer: 
Flemming Nielsen, Arne Stjernholm Madsen, Bert Thomsen, Birger Madsen, 
Birgit R. Hendrichsen, Børge Nielsen, Henning Liljendahl, Jens Andersen,  
Jens Peter Jakobsen, Karen Ellen Bertelsen, Lis Jakobsen, Per Holm,  
Poul Møller Christensen, Susanne Sindberg og Søren C. Jensen. 
Kommende sæson (2020 – 2021): Bert Thomsen stopper og Jens Spelmann 
starter. 
 
Udvalget har i 2019 gennemført 35 cykelture med i alt 818 deltagere fordelt som 
følger (Antallet af dagture er faldet fra 14 i 2018 til 13 i 2019): 

Turtype Antal ture 
2019 

Deltagerantal 
2018 

Deltagerantal 
2019 

Ændring % 

Tirsdagsture 21 422 378 -10 
Dagture 13 164 179 9 
Store Cykeldag 1 286 261 -9 

For 2020/21 er planlagt 21 tirsdags-, 11 søndags, 2 lørdagsture og 1 
torsdagsarrangement 

 
Lokaleudvalg Udvalget har bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger Madsen, 

Flemming Nielsen, John Johnson, Jens Spelmann og Lis Jakobsen.  
Udvendig trappe nærmest skolens hovedindgang er blevet fint istandsat. 
De dårligste stole er blevet udskiftet med polstrede stole. Den gamle sofa er 
fjernet, der er gjort rent og ryddet op. Der er sat emhætte op i køkkenet. 

 


