Referat fra generalforsamling i Dansk Cyklist Forbund, Rødovre afdeling
5. marts, 2009
Fremmødt var 6 af bestyrelsens 7 medlemmer samt 17 medlemmer
– i alt 23 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 Madsen og Carsten Pihl blev valgt som stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen forelå skriftligt. Formand Henning Liljendahl fortalte om afdelingens
aktiviteter i 2008:
- Der har i perioden været afholdt 8 bestyrelsesmøder, de faste hovedområder post,
økonomi og udvalg gennemgås.
- Rødovre afdeling har ved udgangen af 2008 353 medlemmer, det er en
tilbagegang på 2,5% i forhold til 2007. Sammenlignet med landsforbundets
medlemstilbagegang i samme periode på 3,2% er tallet tilfredsstillende.
- Rødovre afdeling havde 8 deltagere på landsmødet i Ishøj 24.-26. oktober 2008
Det er godt at møde folk fra andre afdelinger. På mødet fortalte Svend Kragh
Nielsen om at der en overgang var et fald i højresvingsulykker, men desværre er
tallet igen stigende. Et forslag, der bør afprøves, er at give grønt lys for cyklister før
for biler, så ikke begge trafikantgrupper kører samtidigt ind i vejkryds. Der blev på
mødet vedtaget et nyt arbejdsprogram for 2009, det kan læses på
www.dcf.dk/composite-1300.htm
- VCTA 2008 Afdelingen deltog i Vi Cykler til Arbejde ved uddeling af
kampagnemateriale. Kommunen giver et pænt beløb til præmier og sørger for
trykning og distribution af kampagnemateriale. 57 hold deltog i VCTA.
Deltagerantallet fra Rødovre er stigende.
- Værkstedsudvalget består af Jørgen Behrens og Henning Liljendahl. Værkstedet
har åbent hver mandag hele året, undtagen juli og december.
- Bladudvalget består af Flemming Nielsen som har udarbejdet 4 blade af lokal
interesse.
- Trafikudvalget deltog i borgermøde om trafikhandlingsplanen for 2008-2020.
Henning klagede over ikke at kunne få en trykt version og at han kun kunne få lov
at læse den på biblioteket. Klagen medførte, at der hurtigt blev trykt og udsendt et
antal eksemplarer af trafikhandlingsplanen. Trafikudvalget har efterfølgende
indsendt høringssvar.
- Turudvalget har gennemført 35 dagture og tirsdagsture med sammenlagt 1197
deltagere. Ca. 100 deltog i Tour de Rødovre, heraf ca 20 stavgængere. Store
Cykeldag havde ca. 300 deltagere. For 2009/2010 er planlagt 33 ture samt tur til
Hallandsåsen og til Bornholm.
Hjemmesiden vedligeholdes af Henrik Friis til almindelig tilfredshed.
Henning besvarede spørgsmål fra salen: I høringssvaret kommenteres, at der ikke er
gjort noget ved en foreslået cykelrute gennem Rødovre, at tunnelerne under de store
veje bør være til at kunne cykle i, og at det er omstændeligt for cyklister at krydse
Damhustorvet fra syd mod nord. Desuden kommenteres, at gangstier ikke er nævnt i
trafikhandlingsplanen.
I 2009 vil der komme et kommunalplanforslag som DCF vil kommentere.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab
Birger Madsen gennemgik regnskabet som forelå skriftligt, underskrevet af bestyrelse
og revisorer. Der var et underskud på kr. 627,37 kr.

Afdelingens økonomi håndteres således: Afdelingen lægger budget og ansøger om
halvdelen af beløbet hos Rødovre kommune, DCF bevilger resten. Det skal finansiere
cykelture, værksted, administrationsomkostninger og bladdrift.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremtidigt arbejde
Da der lader til at være tilfredshed med afdelingens arbejde og aktiviteter vil
bestyrelsen fortsætte arbejdet som hidtil. Man vil være opmærksom på
kommuneplanen. Medlemmer opfordres til at komme med ideer til nye aktiviteter.
6. Valg
Ingen medlemmer ønskede at stille op til valg til bestyrelsen
- Formand Henning Liljendahl blev genvalgt
- Til bestyrelsen genvalgtes Birger Madsen, Jesper Wang Larsen og Jens Andersen
- 1.suppleant Henrik Friis blev genvalgt
- 2.suppleant Susanne Sindberg blev genvalgt
- Revisor Jann Larsen blev genvalgt
- Revisorsuppleant Carsten Pihl blev genvalgt
- Landsmødedelegerede Jens Andersen og Flemming Nielsen blev genvalgt
- Carsten Pihl blev valgt som landsmødedelegeretsuppleant
7. Eventuelt
Intet.
8. Beslutningsreferat
blev læst op af referenten og godkendt:
Rødovre afd. bestyrelse består af
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Henning Liljendahl
Bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Behrens
Flemming Nielsen
Birger Madsen
Jesper Wang Larsen
Jens Andersen
Birthe Hallbäck
1. suppleant
Henrik Friis
2. suppleant
Susanne Sindberg
Revisorer
Jann Larsen
Inge Jørgensen
Revisorsuppleant
Carsten Pihl
Landsmødedeleg.
Jens Andersen og Flemming Nielsen
Landsm.suppl.
Carsten Pihl
Dirigenten afsluttede mødet, derefter hyggeligt samvær til et let måltid og drikkevarer.
Birgitte Clematide 16.3.09

