
Referat af generalforsamlingen for Cyklistforbundet, Roskilde afdeling afholdt mandag den 

17. august 2020 

  

Deltagere: Karin, Peter, Torsten, Susanne, John, Arne, Birthe og Bjarne. 

   

1. Valg af ordstyrer 

  

John blev valgt som ordstyrer. 

John fortæller at HB accepterer en senere generalforsamling. 

   

2. Formandens beretning 

  

Susanne, der er formand, aflagde beretningen, der denne gang dækkede en længere tidsperiode end 

tidligere, som følge af den udsatte generalforsamling. 

Den skriftlige beretning kan findes på afdelingens hjemmeside. 

Susanne fortalte bl.a., at Supercykelstien fra Jyllinge Centeret mod Egedal kommune forventes 

indviet til september, og at 1. etape af supercykelstien på Københavnsvej vil gå i gang i efteråret 

2020. 

Der var forskellige kommentarer til beretningen. Torsten fortalte bl.a., at stejle opkørsler på 

cykelstier typisk i forbindelse med sideveje betyder, at de Rickshaw cykler, som ”cykling uden 

alder” kører med, bliver hængende på kanten! 

Torsten var ikke tilfreds med, at kun få børn i Roskilde deltager i ”Vi kan cykle” kampagnen og 

efterlyste, at afdelingen gjorde noget ved det. Bjarne foreslog, at vi kan henvende os til kommunen, 

og spørge om de ikke kan gøre noget mere for, at institutionerne melder sig til kampagnen. 

John fortalte, at ved et kommunalt arrangement den 30. april, hvor der blev indviet flere kryds med 

til højre for rødt, var TV 2 Lorry også med. 

Endvidere at Susanne og John var til møde i Odense, hvor Cyklistforbundets hjemmeside blev 

drøftet. John fortalte, at forbundet har en Facebook side for redaktører af afdelingernes 

hjemmesider. 

Afdelingens beslutning om ikke at medvirke til aktiviteter i forbindelse med Tour de France blev 

kommenteret. 

  

Beretningen blev vedtaget. 

  

3.Kassererens beretning/regnskab 

  

Birthe, der er afdelingens kasserer, aflagde beretning. 

Birthe gennemgik det skriftlige regnskab, der var uddelt til deltagerne. 

Birthe fortalte bl.a., at vi ikke længere får tilskud til at trykke en papirudgave af Lokalnyt. Vi har i 

en årrække trykt et antal af Lokalnyt, som interesserede kunne tage på biblioteket, og som vi kunne 

have med til vores arrangementer. Endvidere fortalte Birthe, at vi ikke kan ”spare op”, hvis vi et år 

har et overskud i forhold til det tilskud, som vi har fået fra Cyklistforbundet. 

  

Regnskabet blev vedtaget  



4. Indkomne forslag 

  

Bjarne kunne fortælle, at der kun var indkommet 1 forslag. Forslaget var et forslag til nye 

vedtægter, stillet af bestyrelsen for Cyklistforbundet, Roskilde afdeling. 

En vigtig forskel mellem forslaget og de gældende vedtægter vedrører kravet til, at en 

vedtægtsændring kan træde i kraft. I de gældende vedtægter skal et forslag om en vedtægtsændring 

vedtages (med simpelt flertal) på to på hinanden følgende generalforsamlinger for at være 

gældende. I forslaget er kravet, at en vedtægtsændring skal vedtages med et kvalificeret flertal på 

2/3 af de fremmødte på (kun) en generalforsamling for at være gældende. 

  

Forslaget til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Bliver forslaget vedtaget igen på næste 

generalforsamling, vil forslaget blive de gældende vedtægter. 

   

5. Valg 

  

Susanne, Arne og Bjarne blev genvalgt til bestyrelsen. 

Jørgen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Betina blev valgt som revisor og Birthe Andersen 

som revisorsuppleant. 

   

6. Valg af delegerede til landsmødet 

  

Susanne blev valgt som delegeret til landsmødet. Afdelingen kan vælge 2 delegerede, men der var 

ikke andre, der ønskede at stille op. 

Torsten vil gerne deltage på landsmødet som menigt medlem. 

   

7. Eventuelt 

  

Der kom nogle emner frem under eventuelt, hvor vi også blev beværtet med kage og kølige drikke. 

  

Torsten vil komme med et indlæg på landsmødet vedrørende de ældre. De ældre figurerer højt i 

ulykkesstatistikker. Torsten mener, at ældre bliver forkert rådgivet med hensyn til, hvilke typer 

cykler de bør vælge. Torsten vil også komme ind på skadestueregistrering af cyklist uheld. 

 

Ref.: Bjarne 


