Generalforsamling i Cyklistforbundet Hillerød 13. marts 2019
‐ Referat
Debatoplæg
Mødet blev indledt med et debatoplæg ved Pablo Celis, ansat ved Via Trafik og tidligere Århus Kommune.
Pablo fortalte om, hvordan han havde arbejdet med at forbedre forholdene i forskellige kommuner,
primært Århus. Det har været en lang proces, men det har givet resultater. Bl.a. har Århus haft den højeste
stigning i antal cyklister de seneste år.
Pablo gav en lang række gode eksempler på, hvad man konkret kan gøre for at øge sikkerhed, tryghed og
fremkommelighed for cyklisterne. Alt fra at fjerne bomme, lave bedre stier, at lave Danmarks første
cykelgade (hvor cyklerne har forrang for bilerne), kantmarkeringer på stierne, god placering af spoler til
aktivering af grønt lys osv.
Der var en god debat med i alt 35 deltagere, herunder 3 byrådsmedlemmer og en repræsentant for Vej,
Park og Trafik (Hillerød Kommune).
Herefter gik vi over til den formelle generalforsamling med dagsorden jf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent
Patrick Nowicki blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Jesper Jerlang blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning
Leni Blensø fortalte om bestyrelsens arbejde i det forgangne år og lidt om planerne for det kommende,
herunder planlagte cykelture. Der henvises til den skriftlige beretning, der udsendes sammen med
referatet.
Der var i forlængelse af beretningen lidt debat om sti langs svømmehallen og broen over grøften mod
tennishallen samt parkeringen ved stien forbi tennishallen.
Leni efterlyste input om skiltning til brug for vores møde med forvaltningen herom den 27. marts.
Leni inviterede alle interesserede til at deltage som hjælpere ifm. 6. klassernes cykelprøve.
Der blev opfordret til at bruge “Hillerød borgertip” ifm. alle obsererede problemsteder. Man kan både
bruge en særlig app og kommunens hjemmeside, men kun på appen får man tilbagemelding.

3. Regnskab
Jesper Jerlang præsenterede regnskabet for 2018, hvor årets resultat blev et forbrug på 1.313 kr. og et
overskud på 1.636 kr. Regnskabet blev godkendt.
Jesper præsenterede derefter budgettet for 2019, der samlet er på 3.600 kr.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
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5. Valg af bestyrelse
Følgende medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg: Leni Blensøe, Ole Breidahl og Jytte Thorbek.
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: Jesper Jerlang og Lis Jørgensen. Begge blev genvalgt.
Valgtet er for 2 år jf. vedtægterne.

6. Valg af suppleant
Den hidtidige suppleant, Uffe Ildvedsen, stillede ikke op til genvalg. Hanne Poulsen og Patrick Nowicki blev
valgt som suppleanter.

7. Valg af formand
Leni Blensø blev genvalgt som formand.

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde
Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til senere på året at vælge de 2 delegerede, som
afdelingen kan have med på landsmødet, som ligger i oktober.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Patrick Nowicki blev genvalgt som revisor. Jakob Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Fremtidig virksomhed
Dette punkt blev dækket under punkt 2.

11. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt, og Patrick kunne dermed lukke generalforsamlingen kl. 21:40.
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