
Cyklistforbundet 

Hørsholm og Fredensborg Afdeling 

 
Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 13. marts 2019. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Egedal, Byens Hus, Kokkedal 

umiddelbart efter det åbne møde 

 

 

Dagsorden for generalforsarnlingen: 

 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt delegerede til Cyklistforbundets 

landsmøde. 
8. Eventuelt. 

 
Punkt 1  Valg af dirigent 
Jens E Pedersen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse 
med reglerne i afdelingens vedtægter via Cyklistforbundets blad, "Cyklister" og desuden var annonceret 
gennem nyhedsmail og på afdelingens hjemmeside. 

Punkt 2  Valg af referent 
Frank Jakobsen blev valgt som referent. 

Punkt 3  Bestyrelsens beretning 
Formanden, Jens E Pedersen, gennemgik bestyrelsens beretning. 
Årsberetningen blev godkendt af generalforsarnlingen. 

Beretningen kan læses andet sted i bladet. 

Punkt 4  Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Jens E Pedersen uddelte kopier af det reviderede regnskab, og afdelingens kasserer, Frank Jakobsen, 
gennemgik tallene for tilhørerne. 
Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 5  Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 



Punkt 6  VaIg af bestyrelse mv. 
De tre bestyrelsesmedlemmer, Jens E Pedersen, Bjørn Sandberg og Frank Jakobsen var alle villige til 
genvalg, og de blev valgt. 

Punkt 7  Valg af bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt delegerede 
til Cyklistforbundets landsmøde. 

Bestyrelsessuppleanten, Allan Høier, blev genvalgt. 

De to observatører Bente Olsen og Nanna Strøyberg gav tilsagn om at fortsætte. Observatørerne bliver 
inviteret til bestyrelsesmøderne men har ikke stemmeret, 

Henry Angelo blev genvalgt som revisor. 

Som delegerede til landsmødet valgtes Jens E Pedersen og Frank Jakobsen. 

Punkt 8  Eventuelt  

Vores trofaste medlem fra Hørsholm, Aase Kristensen (Rikke)  havde sendt en hilsen og takkede bestyrelsen 
for arbejdet gennem året. 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

Dato 29.3.2019 

 

Jens E Pedersen  Frank Jakobsen 

Dirigent   Referent 


