Referat fra generalforsamling i Cyklistforbundet, Rødovre afdeling 26. februar, 2015
Fremmødt var bestyrelsens 5 medlemmer samt 19 menige medlemmer – i alt 24 personer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Henrik Friis blev valgt til dirigent, og han fandt at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Svend Erik Pedersen blev valgt til referent. Børge Nielsen
og Jens Peter Jacobsen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning Beretningen forelå skriftligt. Formand Jens Andersen fortalte om
afdelingens aktiviteter i 2014:
Bestyrelsen har afholdt 7 møder, på møderne gennemgås fast hovedområderne post, økonomi og
udvalg.
Rødovre afdeling har i perioden haft nedgang i medlemstallet på 11 personer, så det samlede antal
medlemmer nu er 298.
Afdelingen deltog i landsmødet i Middelfart med 9 personer. Der var på landsmødet forslag til
navneændring således at navnet fremover er Cyklistforbundet med det gamle navn som binavn. Dette
blev vedtaget.
Landsmødet genvalgte landsformand: Jette Gotsche. Landsmødereferat kan ses på
www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede2014
Afdelingen deltog i Vi Cykler Til Arbejde 2014 med omdeling af kampagnemateriale. Kommunen
viste som tidligere år stor velvilje ved dels at give et stort beløb til præmier, dels ved at sørge for
trykning og rundsendelse af kampagnemateriale til firmaer og institutioner i kommunen. Øvrige
omkostninger blev dækket af VCTA-sekretariatet.
Værkstedsudvalget har i perioden bestået af Jens Andersen, Johan Knudsen, Jens Spelmann, Jørgen
Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet har holdt åbent hver mandag hele året, undtagen juli og
december. Fremmødet har i den forløbne sæson været svingende, nogle gange er der ingen gæster,
andre gange kan der godt være lidt trængsel.
Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4 lokalblade med indhold af lokal
interesse.
Trafikudvalget har bestået af Jens Andersen, Susanne Sindberg, Johan Knudsen, Birger Madsen og
Lis Jakobsen. Johan Knudsen har sammenstillet rapport om cykelstierne på Rødovrevej fra
Roskildevej til Jyllingevej og sendt den til Teknisk Forvaltning. Den 22. maj fik vi en 10 sider lang
svarskrivelse tilbage fra Tina Aalund Vejingeniør i Rødovre Kommune. Hvor 2 punkter blev
imødekommet ud af ca. 20. Johan Knudsen har senere haft kontakt til Tina Aalund om manglende
fodgænger-striber på Damhustorvet. De er kommet. Birger Madsen har sendt erindring om lyskryds
fra Hvidovrevej over Roskildevej til Damhussøen, hvor man ikke kan cykle fra syd mod nord. Johan
Knudsen har kontaktet Rømersgade om piktogrammer i øresundstog.
Turudvalget består af 15 personer som har gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt
919 deltagere. For 2015/2016 er planlagt 21 tirsdagsture samt 11 søndags-, 3 lørdagsture og 1
torsdagsarrangement.
Lokaleudvalget har sørget for, at der er blevet ryddet op i alle lokaler. Gamle computere og de fleste
gamle cykler er fjernet. Der er gjort rent og ekstra belysning opsat.
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis. Her findes oplysninger om ture, værksted, klagecentral,
foreningsinformation, referater og oversigt over udvalg. web-adressen er:
www.cyklistforbundet.dk/Roedovre

Debat i forlængelse af beretningen:
Der blev spurgt til de aktuelle planer for trafikomlægninger omkring Damhustorvet.
Svend Erik Pedersen oplyste at der er afsat penge på kommunens budget i 2016 til gennemførelse af
omlægninger omkring Damhustorvet og Roskildevej. I indeværende år er afsat midler til
projekteringen. Så det er nu at ønsker og krav skal på bordet.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab Birger Madsen gennemgik regnskabet. Det forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelse
og revisorer. Regnskabet viste et overskud på 310 kr. og vi har en kapital på 2.356 kr. Vi skal tømme
kassen hvert år, forstået på den måde at hvis vores kassebeholdning ved indgangen til et år er positiv,
vil dette beløb blive fratrukket tilskuddet fra Forbundet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag Der var indkommet forslag fra Jens Spelmann: ”Alle underudvalg vælges på
generalforsamlingen. Bestyrelsen kan godt oprette udvalg i løbet af året. Udvalgene skal da vælges på
næste generalforsamling. Jens begrundede forslaget med ønsket om at styrke det fælles fokus på at
arbejdet i udvalgene i praksis fungerer. Bestyrelsen var ikke uenig i dette ønske, men måtte konstatere
at forslaget var i strid med foreningens vedtægter og derfor ikke kunne vedtages i denne form. Efter
en kort debat besluttede Jens at trække sit forslag og der var ikke andre der ønskede at opretholde det.
5. Fremtidigt arbejde Cykelturene: Turprogrammet udkommer snart.
Afdelingen deltager ikke i VCTA år. Afdelingen deltager i Store Cykeldag i kommunen d. 14. juni
2015 Der er udarbejdet værkstedsplan for næste halvår. Bladarbejdet fortætter. Trafikudvalgets
arbejde kommer bl.a. til at dreje sig om Damhustorvet og forbedrede forhold for cyklister i den
kollektive trafik.
6. Valg Formand:
Bestyrelse:
Suppleant:
Revisor:
Rev. Suppleant:
Landsmøde delegeret:
Landsmøde suppleant:

Jens Andersen blev genvalgt.
Birger Madsen blev genvalgt
Jens Spelmann blev valgt
Henrik Friis (1. suppleant)
Susanne Sindberg (2. suppleant)
Jann Larsen (genvalgt)
Birgit Hendricksen (genvalgt)
Lis Jakobsen (genvalgt)
Flemming Nielsen (genvalgt)
Jens Andersen (1. suppleant)
Susanne Sindberg (2. suppleant)

7. Eventuelt Flere pegede på at der var bestemte steder i kommunen hvor cykelsti og vej er i dårlig
forfatning og bør repareres. Disse informationer bør samles via trafikudvalget og sendes til
kommunen så man her kan inddrage denne viden i arbejdet med den planlagte vejvedligeholdelse.
8. Beslutningsreferat blev læst op af referenten og godkendt.
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.

Svend Erik Pedersen, 28. februar, 2015

