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Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling 

 

 

Generalforsamling 2019 i Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling  

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 i Galleriet, Mantziusgården, Birkerød 

Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent og to 

stemmetællere. 
Dirigent: Aage Kousgard  

Referent: Karl Gammelmark  

Stemmetællere: Gregers Mogensen og Einar Feldager Hansen 

  2. Bestyrelsens beretning Niels Wellendorf fremlagde bestyrelsens beretning (bilag 1) 

 

Hans Nielsen spurgte til hvor langt må man holde inde på en cykelsti – svaret er, 

at man slet ikke må holde på en cykelsti. 

Godkendt. 

 

  3. Regnskab. Niels Wellendorf fremlagde regnskabet. 

Godkendt 

 

  4. Indkomne forslag. Ingen 

 

  5. Valg af bestyrelse. Den 

nuværende bestyrelse 

består af Niels Wellen-

dorf (formand og kasse-

rer), Karl Gammelmark 

og Einar Feldager Han-

sen. 

 

Niels Wellendorf, 1 år 

Einar Feldager Hansen, 1 år  

Karl Gammelmark, 2 år 

 

  6. Valg af suppleant. For 

tiden ingen. 

 

Gregers Mogensen 

  7. Valg af formand. Niels Wellendorf 

 

  8. Valg af delegerede til 

Cyklistforbundets 

landsmøde. Der skal 

vælges 2. 

 

Niels Wellendorf 

Karl Gammelmark 

  9. Valg af revisor og revi-

sorsuppleant. Nuværende 

er Gregers Mogensen, 

ingen suppleant. 

 

Revisor: Gregers Mogensen 

10. Fremtidig virksomhed. Niels Wellendorf fremlagde budgettet for 2019 

Godkendt 

 

Vi opretholder det nuværende aktivitetsniveau. 

 

Aage Kousgard: Vil afdelingen deltage aktiv i kampagnen: ”Vi cykler på arbej-
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det”? 

Niels Wellendorf: Vi har ikke i de seneste år ikke deltaget aktivt i de seneste år 

på grund af manglende kræfter. 

 

Aage Kousgard: Det er ikke god reklame for lokalafdelingen at deltage i DTU’s 

cykelweekend, hvor brugte cykler, hvis kvalitet er så ringe, at de bliver solgt at 

være gjort lovlige i forhold til færdselsloven!  

Niels Wellendorf: Vi havde valgt at ikke at deltage i arrangementet, men vi del-

tog alligevel i 2018 på opfordringen af Klaus Bondam, der skulle være konferen-

cier, og som havde Cyklistforbundets værksted med. 

 

11. Eventuelt. Hans Nielsen: Lokalafdelingerne skal arbejde for en bedre prioritering og koor-

dinering af lysreguleringen i samarbejde med forvaltningerne. 

 

 

 

  

  

Dato:__________________________ _ ______                  Dato: ___________________________________  

       Karl Gammelmark, referent                                          Aage Kousgard, dirigent  
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