Årsberetning 2007 – 2008
Bestyrelsen har i perioden bestået af:

Bestyrelse

Henning Liljendahl
Jens Andersen
Birger Madsen
Flemming Nielsen
Birthe Hallbäck
Jesper Wang Larsen
Jørgen Behrens
Henrik Friis
Susanne Sindberg

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Suppleant
Suppleant

Der har i perioden været afholdt 7 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.

Revisionen har i perioden bestået af:

Revision

Jann Larsen
Inge Jørgensen
Carsten Pihl

Suppleant

Medlemsantallet var ved udgangen af 2007 opgjort til 362.
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Landsplan

Landsmødet blev afholdt 26. – 28. oktober i Hvidovre med knapt 100 deltagere.
Der blev vedtaget et nyt arbejdsprogram 2007 (se programmet på www.dcf.dk) med
hovedtemaerne:
• Mobilitet og fremkommelighed
• Motion og sundhed
• Miljø
• Sikkerhed og tryghed
• Sykkelturisme
• Styrket Cyklistforbund
Følgende forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget:
• Enkeltpersoner, der i kontingentåret opnår en alder af mindst 65 år eller i hele
kontingentåret har en alder mindre ned 26 år, er berettigede til at betale et
reduceret kontingent.
• Afdelingerne vælger delegerede efter deres medlemstal pr. 1. januar. For de
første påbegyndte 1000 medlemmer vælges 2 delegerede. For hver følgende
påbegyndte 500 medlemmer vælges 1 delegeret.
• Hvert år i januar meddeler hovedbestyrelsen afdelingerne, hvor mange
delegerede til landsmødet, der kan vælges af hver afdeling
Følgende forslag til blev forkastet:
• Forslag om regelsæt for turledere
Følgende forslag til blev vedtaget:
• Cyklistforbundet skal arbejde for at fjerne knallerter fra cykelstierne

Claus Hansen blev genvalgt som landsformand.
Fra Rødovre afdeling deltog: Jens Andersen (delegeret), Flemming Nielsen, Jesper
Wang Larsen og Henning Liljendahl. Desuden deltog: Inge Jørgensen, Johan Knudsen
og Karin Thomsen i afviklingen af landsmødet.

Hjemmeside

Web-masteren har revitaliseret hjemmesiden med bl.a. nyt layout, så de forskellige
afdelingers hjemmesider fremstår mere ensartet.
Hjemmesiden har også fået ny adresse: http://www.dcfafd.dk/roedovre/.
Web-masteren vedligeholder hjemmesiden med oplysninger om cykelture, værksted,
klagecentral, foreningsinformation, referater og oversigter over udvalg.

Aktivaften

For at give de aktive mulighed for at træffe hinanden uden for deres sædvanlige opgaver
blev det besluttet at invitere alle aktive og lejlighedsvis aktive til en sammenkomst på
værkstedet. Selvom det kan være svært at finde en aften, hvor alle kan møde op,
lykkedes det alligevel at samle 14 deltagere ud af 25. Da der blev meldt positivt tilbage
fra deltagerne, er det under overvejelse at gentage succesen.

Værkstedsudvalget

Værkstedsudvalget har bestået af:
2007: Jørgen Behrens, Finn A. Kristensen og Henning Liljendahl.
2008: Jørgen Behrens og Henning Liljendahl.
Værkstedet har holdt åbent hver mandag året igennem – dog undtaget juli og december
måneder.
Fremmødet har i den forløbne sæson været svingende, nogle gange er der ingen gæster,
andre gange kan der godt være lidt trængsel.

Turudvalget

Turudvalget har i bestået af:
2007: Alfred Kristensen, Arne Madsen, Birger Madsen, Birthe Hallbäck, Carsten Pihl,
Flemming Nielsen, Gertie Elleby, Henning Liljendahl, Jens Andersen, Jesper Wang
Larsen, Karin Thomsen, Peter Lafrenz og Susanne Sindberg.
2008: Afgang: Alfred Kristensen, Tilgang: Bert Thomsen og Henrik Friis.
Udvalget har gennemført 35 cykelture i 2007 med 1107 deltagere fordelt som følger:
Turtype
Tirsdagsture
Dagture

Antal ture
21
14

Maksimalt
deltagerantal
34
323

Gennemsnitligt
deltagerantal
25,9
40,3

Minimalt
deltagerantal
14
5

For 2008/09 er planlagt 21 tirsdags-, 10 søndags- og 2 lørdagsture. Herudover to
flerdagesarrangementer, ét til Hallandsåsen og ét langs den skånske sydøstkyst.

Bladudvalget

Bladudvalget har bestået af: Flemming Nielsen, som gennem året har udarbejdet 4
lokalblade med diverse information primært af lokal interesse. Der har været en del
bidragsydere, hvoraf de to største er Birgitte Clematide og Henning Liljendahl.

Trafikudvalget

Trafikudvalget har i perioden bestået af Jens Andersen, Susanne Sindberg og Henning
Liljendahl.
Der er i årets løb indkommet 3 klager over stiløsninger (heraf én i Glostrup).
Problemområderne er taget op med teknisk forvaltning.

VCTA

Vi deltog igen i 2007 i ”Vi cykler til arbejde” med omdeling af kampagnemateriale.
Kommunen viste som de tidligere år også denne gang stor velvilje ved dels at give et
pænt beløb til præmier samt ved at sørge for trykning og rundsendelse af
kampagnematerialet til firmaer og institutioner i kommunen. Øvrige omkostninger blev
dækket af VCTA-sekretariatet.
Der deltog 69 hold med i alt 719 deltagere som tilsammen cyklede 71.073 km.
Efterfølgende blev der trukket lod blandt de deltagende hold om et wellness-besøg i
Vestbadet, til hver af deltagerne på de udtrukne hold.

