Årsberetning 2018 – 2019
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 8 bestyrelsesmøder. På møderne gennemgås
fast følgende hovedområder: post, økonomi og udvalg. Herudover har der været
afholdt ekstraordinær generalforsamling, her blev 2 valg fra generalforsamlingen
bekræftet. 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 2018 opgjort til 269. Vi har i
løbet af året mistet 23 medlemmer og fået 20 nye.
2017
2018
Ændring
%
Afdeling
272
269
-3
-1,1

Landsplan

Landsmødet blev afholdt lørdag den 27. oktober i Torvehallerne i Vejle. Fra
Rødovre afdeling deltog følgende 3: Flemming Nielsen (delegeret), Jens
Andersen (delegeret) og Henning Liljendahl.
3 hovedbestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg og en blev stemt ud. Det
gav 4 nye medlemmer i hovedbestyrelsen. Flemming Nielsen blev genvalgt til
1. revisorsuppleant. Jette Gotsche er på valgt til landsformand i 2019.
Landsmødereferatet kan ses på: www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Omorganisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2018

Værkstedsudvalg

Udvalget har i 2018 bestået af: Henning Liljendahl, Jens Andersen,
Johan Knudsen, Jens Spelmann og Jørgen Behrens. De 3 sidstnævnte er i
2019 erstattet af Christian Breinholt og John Johnson. 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 4 - 5 personer.

Bladudvalg

Udvalget har bestået af: Flemming Nielsen og Jens Spelmann som har
udarbejdet 1 lokalblad og 5 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. Siden kan findes på: www.cyklistforbundet.dk/Roedovre.

Trafikudvalg

Udvalget har i perioden bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger
Madsen og Lis Jakobsen. Lysregulering på Islevhusvej ved Islevbrovej. Det
grønne interval for cyklister på Islevhusvej er meget kort af sikkerhedsmæssige
grunde på den dobbeltrettede cykelsti. Dette bliver der ikke ændret på trods flere
henvendelser fra os. Men kommunen arbejder for en ændring med ekstra
cykelsignal i nordlig retning.
Tiltagene med at gøre det lettere for cyklister at svinge til højre i kryds på trods af
rødt lys har virket godt.
Damhustorvet er renoveret med øget fokus og adgangsforhold for fodgængere. I
december 18 gennemgik vi på stedet forholdene med kommunen og lavede
sammen en liste til forbedringer spec. for cyklister. Det vedrører bl.a. grøn bølge for
cyklister i både øst- og vestgående retning, som er udført, samt forbedring af
venstresving fra Auroravej; udføres foråret 2019. De problematiske venstresving for
cyklister fra Damhuskroen ned på Kongeslusen og fra Kongeslusen mod syd ad
Hvidovrevej lettes ved anlæg af en ekstra rampe i foråret 2019.
Hvissingegrøften langs Ourestien på grænsen mellem Rødovre og Glostrup
kommuner skal udvides for at kunne optage mere overfladevand. Vi har gennemset
projektet. Stien får samme bredde som nu efter åens udvidelse.
På Islev Torv er der p.t. ret få cykelstativer. Flere vil blive opsat.
En række steder passerer cykelstier under veje i tunneller. Hvis stierne er spærret
for cykeltrafik, er det af sikkerhedshensyn, som regel ved hældninger over 10%,
men mindre ved dårlig sigt til modkørende cyklister, hvor man måske må bremse
ned eller stoppe. Tunnelhøjden skal tilmed være, så en høj cyklist kan stå oprejst i
pedalerne uden at ramme betonloft og lysarmaturer m.v.
Notat af april 2018 i forb.m. budget for 2018 om kortlægning af behov for cykelstier.
Vi har gennemgået notatet og fremsat ønsker om justeringer.
Der har i årets løb været meget få henvendelser fra privatpersoner til os. En aktuel
sag fra januar i år vedrører afspærring af Voldgaden nord for Jyllingevej. Naturtyrelsen svarer, at de vil starte op til sommerferien da nogle vandledninger giver
problemer.

Turudvalg

Udvalget 2018 – 2019 bestod af 13 personer:
Flemming Nielsen, Bert Thomsen, Birger Madsen, Birgit R. Hendrichsen, Børge
Nielsen, Henning Liljendahl, Jens Andersen, Jens Peter Jakobsen,
Lis Jakobsen, Per Holm, Poul Møller Christensen, Susanne Sindberg og
Søren C. Jensen.
Kommende sæson (2019 – 2020): Alle fortsætter og Arne Stjernholm Madsen og
Karen Ellen Bertelsen starter, som nye turledere.
Udvalget har i 2018 gennemført 36 cykelture med i alt 872 deltagere fordelt som
følger (Antallet af dagture er steget fra 10 i 2017 til 14 i 2018):
Turtype
Antal ture Deltagerantal
Deltagerantal
Ændring %
2018
2017
2018
21
429
422
-2
Tirsdagsture
14
181
164
-9
Dagture
1
286
286
0
Store Cykeldag
Det faldende deltagerantal er overraskende da mange regnvejrsdage i 2017 blev
afløst af mange solskinsdage i 2018. For 2019/20 er planlagt 21 tirsdags-, 13
søndags, 3 lørdagsture og 1 torsdagsarrangement

Lokaleudvalg Udvalget har bestået af Johan Knudsen, Jens Andersen, Birger Madsen,
Flemming Nielsen, John Johnson, Jens Spelmann og Lis Jakobsen.

Der er gjort rent og håndværkere har renovere nyt toilet og udvendig trappe mod
øst.

