Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
28. februar, 2013
Fremmødt var bestyrelsens 6 medlemmer samt 16 menige medlemmer
– i alt 22 personer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Lis Jakobsen blev valgt til dirigent, og hun fandt at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Birgitte Clematide blev valgt til referent.
Lis Madsen og Birgit Hendrichsen blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt i en nydelig lille folder. Formand Henning Liljendahl
fortalte om afdelingens aktiviteter i 2012:
- Rødovre afdeling har ved udgangen af 2012 333 medlemmer, hvilket er en lille
fremgang. Statistisk set er fremgangen en smule mindre end landsforbundets i
samme periode.
I løbet af året er Rødovre afdeling 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 afdelingens tilbud.
- Rødovre afdeling havde 10 deltagere på et fredeligt landsmøde på Frederiksberg i
oktober 2012. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer, men det foreslåede
arbejdsprogram gav anledning til en længere debat, der resulterede i tilføjelse af
en række punkter.
- VCTA 2012 Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde ved uddeling af
kampagnemateriale. Rødovre deltog med 43 hold (370 personer) og cyklede
tilsammen 57.701 km. Det er en positiv kampagne, vi bliver vel modtaget. Vi søger
frivillige til 2-3 timers uddeling af kampagnemateriale her den kommende 3. april
- Værkstedsudvalget består af Jørgen Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet
har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december. Brugerantallet er
svingende. 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 deltaget i forbindelse med etablering og åbning af
cykeludfordringsbanen på Vestvolden.
Udvalget deltog i den landsdækkende lygtetælling og kunne konstatere, at flere og
flere har fastmonterede lygter.
- Har i februar indgivet høringssvar i forbindelse med lokalplanforslaget for
Damhusområdet mhp at få forbedrede forhold for cyklister. Svinget
Hvidovrevej/Roskildevej er besværligt for cyklister, men vores tidligere
henvendelser har ikke givet anledning til forbedringer for cyklister, bla. med den
begrundelse, at forbedringer for cyklister ville medføre forringelser for bilister, idet
det ville give længere ventetider og køer bagud mod Peter Bangsvej.
- Turudvalget har gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 905
deltagere. Turledelse er fordelt på 10 personer. For 2013/2014 er planlagt 21 ture
samt 12 heldagsture.
Lokaleudvalget har foranlediget at der er blevet opsat lyddæmpende materiale i
loftet i mødelokalet, der er sat dupper på stoleben for at dæmpe rumstøjen,
toiletrummet er blevet malet og der er opsat ekstra strøm i køkkenet.
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis. Der forestår et arbejde med at
opdatere telefonnumre.
- På forespørgsel blev det oplyst, at Store Cykeldag er anden søndag i juni og er på
16 km. Dagen er nem at organisere, det giver gode og positive kontakter og
deltagerne, ca 100 voksne og 100 børn, er folk vi ellers ikke ser.
- Birger mente, at hvis der skal være chance for at forbedre cykelforholdene i
svinget Hvidovrevej/Roskildevej, må det være nu, hvor Damhustorvet skal
ombygges.

- Jann opfordrede bestyrelsen til at gøre en særlig medie-indsats for VCTA ved at få
optaget pressemeddelelser. Desuden at deltage i Sundhed På Tværs der bla
arbejder på udbyggelse af stisystem, så børn kan cykle til skole. Henning oplyste,
at der er et samarbejde med forvaltningen, der sørger for at sende info til
institutioner og arbejdspladser i Rødovre med 4 eller flere ansatte, det er god PR
for os.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet. Regnskabet forelå skriftligt, underskrevet af
bestyrelse og revisorer. Regnskabet viste et underskud på kr. 3.919,75 kr.
Vi har fra Forbundet modtaget et ekstraordinært tilskud til indkøb af nyt køleskab og
ny fryser. Årsagen var at det gamle køleskab og den gamle fryser begge gik i stykker
umiddelbart inden jul.
Vi modtager særbevilling til bladdrift og til frimærker.
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 ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
Vi vil fortsat være aktive i VCTA.
Værkstedsarbejdet fortsætter. Bladarbejdet fortætter.
Trafikudvalgets arbejde er afhængigt af udefrakommende sager.
Turudvalget har planlagt 33 ture og holder nyt planlægningsmøde i efteråret.
Informationerne på web-siden skal tjekkes og opdateres.
Der skal stadig arbejdes med strømforsyningen i køkkenet.
Hanne opfordrede trafikudvalget til at arbejde med en specifik trafikomlægning i sit
boligområde, hvor der er for lidt plads til både biler og cyklende børn.
Jann opfordrede trafikudvalget til at beskæftige sig med dobbeltrettet cykelsti på
Ejbyvej ved Nyager skole. Jens oplyste hertil, at udvalget har deltaget i møder herom,
men resultatet blev helt anderledes end vi forventede. Kommunen bør altid henvende
sig og spørge om vores mening.
Alle ideer til hvad afdelingen kan arbejde med er velkomne.
6. Valg
- Formand Henning Liljendahl blev genvalgt.
- Birger Madsen blev genvalgt.
- Jens Andersen blev genvalgt.
- Susanne Sindberg blev genvalgt som 1.suppleant.
- Henrik Friis blev genvalgt som 2.suppleant.
- Revisor Jann Larsen blev genvalgt.
- Revisorsuppleant Birgit Hendrichsen blev valgt.
- Landsmødedelegerede Jens Andersen og Flemming Nielsen blev genvalgt.
- Susanne Sindberg og Lis Jakobsen blev genvalgt som landsmødesuppleanter.
Der er 6 personer i bestyrelsen, det lykkedes ikke at få en syvende valgt.
7. Eventuelt
- Henning Liljendahl takkede alle der har arbejdet for afdelingen for deres indsats.

- Der var ros til dem der satte dupper på stoleben samt stor tilfredshed med de nye
loftsplader. Disse tiltag har gjort underværker i mødelokalet, så lydniveauet nu er
behageligt.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt.
Rødovre afd. bestyrelse består af:
Formand
Henning Liljendahl
Bestyrelsesmedlemmer
Jens Andersen
Birger Madsen
Flemming Nielsen
Bert Thomsen
Johan Knudsen
1. suppleant
Susanne Sindberg
2. suppleant
Henrik Friis
Revisorer
Jann Larsen
Inge Jørgensen
Revisorsuppleant
Birgit Hendrichsen
Landsmødedeleg.
Jens Andersen og Flemming Nielsen
Landsm.suppl.
Susanne Sindberg og Lis Jakobsen
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 6. marts, 2013

