Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
1. marts, 2012
Fremmødt var 4 af bestyrelsens 5 medlemmer samt 24 menige medlemmer
– i alt 28 personer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Henrik Friis blev valgt til dirigent, og han fandt at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Birgitte Clematide blev valgt til referent.
Lis og Jens Peter Jakobsen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens
aktiviteter i 2011:
- Der har i perioden været afholdt 7 bestyrelsesmøder, de faste hovedområder post,
økonomi og udvalg gennemgås.
- Rødovre afdeling har ved udgangen af 2011 312 medlemmer, statistisk set er det
en lidt større tilbagegang end landsforbundets i samme periode.
Det er stadig sådan, at vi i løbet af året er i kontakt med ca. 15% af medlemmerne,
enten i form af deltagelse på vores ture eller ved fremmøde på værkstedet, dvs. at
de resterende ca. 85% ikke benytter sig af de lokale tilbud.
- Rødovre afdeling havde 8 deltagere på landsmødet i Åalborg 28.-30. oktober
2011. Landsmødet er forbundets øverste organ og ikke-delegerede kan også
deltage med taleret, men ikke stemmeret. På mødet blev §2 i forbundets
vedtægter ændret en smule, så forbundet bl.a betoner sin indsats for at fremme
cyklisme til gavn for folkesundhed, natur og miljø.
- VCTA 2011 Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde ved uddeling af
kampagnemateriale. Det er en positiv kampagne, og Rødovre afd. ønsker at
deltage i arbejdet, så længe vi kan skaffe folk til at stå derude. Kommunen giver et
pænt beløb til præmier og sørger for trykning og distribution af kampagnemateriale. Rødovre deltog med 39 hold (409 personer) og cyklede tilsammen
89.936 km.
- Værkstedsudvalget består af Jørgen Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet
har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december. Det er nemmest at
huske faste åbningstider. Brugerantallet er svingende. Det er besluttet, at hvis
ingen bruger er dukket op inden kl. 20, og hvis der ikke er truffet aftale med
værkstedslederen om senere fremmøde, er det ok at lukke kl. 20.
- Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4 lokalblade.
- Trafikudvalget har klaget til kommunen om mangelfuld skiltning i forbindelse med
lukning af Ejby-broen, og skiltningen blev derefter etableret. Efter nyåbning af
broen har udvalget klaget over utilstrækkeligt rækværk, men dette har kommunen
afvist.
Udvalget har deltaget i et møde om en cykeludfordringsbane på Vestvolden, men
ingen havde mulighed for at deltage i et efterfølgende møde om projektet.
- Turudvalget har gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 826
deltagere. Turene er en succes for Rødoveafdeling, de giver deltagerne mange
varierende oplevelser og god social kontakt. Turledelse er fordelt på 11 personer.
For 2012/2013 er planlagt 21 ture samt 11 heldagsture.
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis. Henrik deltager i forbundets arbjde
med at opbygge en helt ny hjemmeside.
- Supplerende kunne Jens Andersen oplyse, at arbejdet med cykelsuperstier er godt
i gang, i april påbegyndes asfaltering og opsætning af lys ved Vestvolden.
- Henrik Friis oplyste at det web-baserede cykelkort i forbundsregi er i gang og
bygger på Open Street Map, hvor alle kan logge ind og korrigere kortet.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Henning Liljendahl gennemgik regnskabet i stedet for kasserer Birger Madsen, der
var forhindret. Regnskabet forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Regnskabet viste et overskud på kr. 2.720,78 kr.
Afdelingens økonomi håndteres således: Afdelingen lægger budget og ansøger om
halvdelen af beløbet hos Rødovre kommune, DCF bevilger resten. Det skal finansiere
arrangementer, værksted, administrationsomkostninger, bladdrift samt bøger og kort.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
Afdelingen har udarbejdet værkstedsplan og turplan for kommende sæson.
Turkatalog i papirform omdeles eller tilsendes medlemshusstande af Rødovre afd.
Afdelingen deltager i kommende Vi Cykler Til Arbejde.
Der arbejdes med den nye webside i forbundsregi.
Afdelingen deltager i udarbejdelsen af web-baseret cykelkort.
Trafikudvalget holder øje med trafikudviklingen.
Alle ideer til hvad afdelingen kan arbejde med er velkomne.
6. Valg
Birthe Hallbäck ønskede ikke genvalg, så der var to ledige poster.
- Bert Thomsen stillede op og blev valgt.
- Johan Knudsen stillede op og blev valgt.
- Flemming Nielsen blev genvalgt
- Susanne Sindberg blev valgt til 1.suppleant
- Henrik Friis blev valgt til 2.suppleant
- Revisor Inge Jørgensen blev genvalgt
- Revisorsuppleant Jens Bjerrum blev genvalgt
- Landsmødedelegerede Jens Andersen og Flemming Nielsen blev genvalgt
- Susanne Sindberg og Lis Jakobsen blev genvalgt som
landsmødedelegeretsuppleanter
7. Eventuelt
- Henning Liljendahl takkede alle der har arbejdet for afdelingen for deres indsats.
- Johan Knudsen spurgte til vedtægternes ”4-7 bestyrelsesmedlemmer”. Henning
svarede at 7 medlemmer er ønskeligt, men 4 er tilstrækkeligt. Folk skal have lyst til
bestyrelsesarbejdet, ingen må føle sig presset. Skal det være anderledes vil det
kræve vedtægtsændringer.
- Per Holm ønsker at afdelingens turoversigt findes i en elektronisk kalender, som
også giver oplysning om aflysninger og foreslog at bruge Google Calendar.
Henning mener det lyder spændende, men ønsker vejledning. Per tilbyder
vejledning. Henrik mener at forbundets nye web-side får en lignende
kalenderfunktion og det vil være hensigtsmæssigt at afvente denne.
- Birgitte ønsker at gøre noget ved de larmende metalstole i foreningslokalet og fik
forsamlingens opbakning til at forsøge sig med indkøb af gummidupper samt at
kreere poter af en stump gulvtæppe. Hanne tilsluttede sig, og begge vil komme på
værkstedsaftener og ordner dette arbejde.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt.
Rødovre afd. bestyrelse består af:
Formand
Henning Liljendahl
Bestyrelsesmedlemmer
Jens Andersen

1. suppleant
2. suppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Landsmødedeleg.
Landsm.suppl.

Birger Madsen
Flemming Nielsen
Bert Thomsen
Johan Knudsen
Susanne Sindberg
Henrik Friis
Jann Larsen
Inge Jørgensen
Jens Bjerrum
Jens Andersen og Flemming Nielsen
Susanne Sindberg og Lis Jakobsen

Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 7. marts, 2012

