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Referat af ordinær generalforsamling i Cyklistforbundet i Gentofte afholdt torsdag den 31. 

marts 2022 kl 19.30 i Gentofte Frivilligcenter, Byens Hus, mødelokale Lille Claus. 

Til stede: Tove Poulsen, Niels Daniel Nielsen, Kirsten Frydensberg, Kasper Kirkegaard, Annette 

Blegvad, Otto Mønsted Nielsen og Roger Christensen. 

Referat af den ordinære generalforsamling:   

1. Valg af ordstyrer og referent: Kasper blev valgt som ordstyrer og Roger som referent. 

Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt. Der har ikke stået noget i Villabyerne, da 

de ikke længere tager notitser. Men det er heller ikke et krav. Generalforsamlingen blev annonceret 

på Cyklistforbundets og afdelingens hjemmeside den 1. februar. Desuden blev der sendt mail til 

alle de medlemmer, som har opgivet deres mailadresse til forbundet en uge før 

generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning: 

Formanden forelagde beretningen, som dækker perioden frem til nu. Beretningen vil kunne ses på 

afdelingens hjemmeside.  

Beretningen blev vedtaget.  

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Kassereren fremlagde regnskab for 2021, samt budget for 2022. Vi har brugt kr. 629 og fået kr. 544 

i tilskud fra forbundet. Vi havde en egenkapital på kr. 85 ved årets start, så nu har vi 0 kr ved starten 

af 2022.  

Vi budgetterer med at bruge kr. 700 og har søgt om tilskud i år på kr. 700. Forbundet har bevilget 

det den 7. februar. 

Vores revisor er desværre død, men vi har en revisorsuppleant. Kassereren blev bedt om at få 

regnskab og bilag godkendt og regnskab underskrevet af revisorsuppleanten. 

Kassereren blev også bedt om at videresende faktura med kontingent for medlemskab af 

Frivilligcenter for 2022 til betaling i sekretariatet. 

Regnskab og budget blev godkendt.   

4. Behandling af indkomne forslag:  Der er ikke indkommet nogen forslag.   

5. Valg af 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 

Til bestyrelsen genvalgtes Tove Poulsen, Kirsten Frydensberg, Annette Blegvad, Otto Mønsted 

Nielsen og Roger Christensen. Kasper Kirkegaard blev nyvalgt. 
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Som suppleant blev valgt: Ingen. 

Som revisor valgtes: Niels Daniel Nielsen, som derfor undlod at stille op til bestyrelsen. Vicki blev 

genvalgt som revisorsuppleant. Hun havde givet samtykke til det på forhånd.   

6. Valg af delegeret/delegerede til Cyklistforbundets landsmøde: Roger og Kasper blev valgt med 

suppleanter Annette og Niels.     

7. Eventuelt:  

Som afslutning fortalt Kasper om sin spændende cykeltur ned gennem Europa, ikke mindst turen på 

Caminoen. Buen Camino. 

Ref.: Roger Christensen 

OOO 

Efterfølgende var der konstituerende bestyrelsesmøde. 

a) Valg af formand: Roger 

b) Valg af kasserer: Tove 

 

Planlagte bestyrelsesmøder: 

Torsdag den 12. maj 2022 kl. 19.30. Annette undersøger mulighed for brug af ”Danmarks 

Mindste Forsamlingshus” 

Onsdag den 14. september 2022 kl. 19.30 

Ref. Roger Christensen 

 


