
Referat fra generalforsamling i Cyklistforbundet i Rødovre d. 22.2.2018 
Fremmødt var bestyrelsen 6 medlemmer (Lis Jakobsen var syg) samt 19 medlemmer. 
 
1.Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg: Dirigent Henrik Friis, referent Susanne Sindberg, 
stemmeudvalg Bert og Jens Peter Jakobsen. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning forelå skriftligt, og blev fremlagt af Jens Andersen. Bestyrelsen har holdt 
6 bestyrelsesmøder, på møderne gennemgås faste punkter: post, økonomi, udvalg og eventuelt. 
Medlemstallet er i år 272 i lokalafdelingen en tilbagegang på 8. 
Afdelingen deltog i landsmødet 28.10.17 med Jens Andersen, Flemming Nielsen som delegerede, 
og desuden Henning Liljendahl. Hovedforbundets egenkapital er steget med 1.363.000 kr. så den er 
pr 31.12.2016 på 3.196.000 kr. To forslag fra Rødovre lokalafdeling blev stemt ned. Det drejede sig 
om, at der fortsat skulle udsendes lokalblade på papir, og præsenteres mere aktuelle regnskabstal på 
landsmødet.  
Flemming blev valgt til 1. revisor suppleant. Jette Gotsche blev genvalgt til landsformand. 
Værkstedsudvalg: består af 5 medlemmer, som har holdt åbent hver mandag undtagen i juli og 
december med vekslende besøg. 
Bladudvalg: består af Flemming og Jens Spelmann har lavet 4 lokalblade. 
Hjemmeside: Henrik Friis og Flemming Nielsen holder den ved lige med ture, referater, 
klagecentral mv. den kan ses www.cyklistforbundet.dk/Roedovre 
Trafikudvalg: består af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger Madsen og Lis Jakobsen. De har i 
samarbejde med kommunen arbejdet med at fremkommeligheden forbedres for cyklister i Rødovre.  
Højresving og ligeud kørsel er blevet tilladt i 17 T-kryds i Rødovre. Nogle kryds er fravalgt, hvor 
der færdes mange børn til og fra skole i alle retninger. Vi har fulgt op på, at der bliver udført en 
cykelsti med mulighed for at cykle direkte fra Hvidovrevej mod nord til Damhussøen. 
Cykelruten nord-syd i Rødovre ved rådhusstien mv. har vi genfundet på ældre planer, og sammen 
med kommunens vejafdeling gennemcyklet ruten og påvist muligheder til forbedringer. Vi har 
indrykket et indlæg om det i lokalavisen. 
Vi har bedt i samarbejde med kommunen, om at omforme tunnellen under Roskildevej ved 
Højnæsvej/Frøslevvej så der kunne cykles i den. I februar skulle vi have været til en indledende 
samtale om ’Tinderhøj skole bliver cykelskole’ det var meningen at lave cykelværksted på skolen, 
og undervise børnene i god opførsel i trafikken. Det er desværre udsat. 
Turudvalg: består af 13 personer. De har i 2017 afholdt 21 tirsdagsture med i alt 429 deltagere, 10 
dagsture med 181 deltagere, 1 Store cykeldag med 286 deltagere. Sæsonen har været præget af regn. 
Lokaleudvalg: består af 6 personer. Der er ryddet op og gjort rent. Skolen har sørget for et ny 
istandsat wc ved værkstedet, så nu har vi 2. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskab og budget forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelsen og revisorer. Der var 654 kr. i 
overskud i 2017, så vi har nu 2.517 kr. i kapital. Der er søgt tilskud til 2018 fra kommunen og i 
Cyklistforbundet. 
Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt. 
 
4.  Forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
5. Fremtidigt arbejde: Der fortsættes med de udvalg vi har og med samme personer. 
Turprogrammet for 2018 blev fremlagt. Vi laver fælles amts-turprogrammet for 2018.  
Der bliver ikke givet tilskud til lokalblade fra Cyklistforbundet i år, men kun til det fælles amts- 
turprogram. Tirsdagsturene starter i år kl. 18.30. 
Fremtidigt arbejde blev enstemmigt vedtaget. 
 



6.Valg: til bestyrelsen 
Formand  Jens Andersen  på valg 2019 
Bestyrelse   Birger Madsen  på valg 2019 
   Jens Spelmann på valg 2019 
   John Johnson   på valg 2019 
   Lis Jakobsen  genvalgt 

Johan Knudsen genvalgt 
Flemming Nielsen genvalgt 

1. suppleant   Henrik Friis   genvalgt,  
2. suppleant   Susanne Sindberg  genvalgt. 
Revisor:   Inge Jørgensen genvalgt 
   Jann Larsen   på valg 2019 
Revisorsuppleant  Birgit Hendrichsen. genvalgt 
Landsmødedelegeret  Jens Andersen og Flemming Nielsen. 
Landsmødesuppleanter 1. Henrik Friis og 2. Susanne Sindberg. 
 
Henning Liljendahl gjorde opmærksom på at Lis Jakobsen (der var syg) og Birgit Hendrichsen 
(ikke mødt) ikke havde givet skriftligt tilsagn til at genopstille een uge før generalforsamlingen, 
men kun en-to dage, og derfor var de ikke valgt på lovlig vis efter vedtægterne. 
 
Henning ønskede at få følgende protokolleret:’ at de to kandiderende personer ikke opfyldte kravet i 
§7, sidste stk. i afdelingens vedtægter, samt at dirigenten, oplyst herom inden afstemningen, undlod 
at konstatere, som dirigenten ellers skal, at valgbarhedsbetingelserne ikke var opfyldt, og at han 
derfor skulle afvise kandidaturen, da det er ham der har ansvaret for, at formalia overholdes’. 
 
Generalforsamlingen vedtog efter nogen diskussion, at genvælge de 2 kandidater alligevel. 
 
7. Eventuelt: Der er landsmøde i Vejle i oktober 2018. Jens A. mener der er mulighed for at der 
kommer bycykler i Rødovre. Henrik har cyklet i Berlin, og syntes at forholdene var meget gode for 
cyklister i byen. Vi blev inviterede til at deltage i et cykelløb med tandemklubben i anledning af 
deres 40-års jubilæum i 2019. 
 
8.  Beslutningsreferat blev læst op af referenten og enstemmigt godkendt. 
 
Dirigenten afsluttede mødet, og derefter var der en let anretning og hyggeligt samvær.  
 
 
 

5.3.2018 Susanne Sindberg  
 
   
 


