
 

  
 
Referat af generalforsamling i Foreningen Cykling uden alder 
6. april 2019, Ungdommens Hus. Norgesgade 46A, 7000 Fredericia 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. Forslag: Ole Brandstrup, Cykling uden alder, Kolding. 
2. Valg af referent. Forslag: Tilde Voigt Hansen, Cykling uden alder, København. 
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.  
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport. 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer: 

a. Forslag til vedtægtsændringer fra blandt andet generalforsamlingen i 2017. 
Se forslagene her: https://cyklingudenalder.dk/generalforsamling-6-april-2019/ 

b. Forslag om at undersøge muligheden for at oprette lokale afdelinger af 
Cykling uden alder med selvstændig økonomi, stillet af Mogens Sørensen, 
kaptajn i Vallensbæk. 

6. Fastsættelse af kontingent. Forslag (uændret): 
a. Kommuner under 50.000 indbyggere: 12.000 kr. pr. år. 
b. Kommuner mellem 50.000 og 100.000 indbyggere: 20.000 kr. pr. år. 
c. Kommuner over 100.000 indbyggere: 30.000 kr. pr. år. 
d. Mindre enheder, fx plejecentre, boligområder: 5.000 kr. pr. år. 
e. Personligt medlemskab: 100 kr. pr. år. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Forslag: 
a. Suna Christensen, Roskilde, antropolog, phd.  
b. Anne Kristiansen, frivilligvært Guldborgsund Kommune.  
c. Søren Houen Schmidt, pilot/kaptajn og aktiv i Dragør 
d. Grethe Munk-Andersen, pilot/kaptajn i Struer  
e. Jens Thingvad, pilot/kaptajn Kalundborg 
f. Kaj Bønding, pilot & kaptajn Skanderborg 
g. Ole Kassow repræsentant for paraplyorganisationen Cycling Without Age 

8. Valg af revisor. Forslag (uændret): Hans Peter Hartzberg. 
9. Eventuelt. 

 
Tilstede:  
Se bilag: Deltagerliste til Træf på tværs ‘19 
Antal stemmeberettigede deltagere: 64 
 
Ad 1. Dirigent Ole Brandstrup blev valgt. 
Ad 2. Tilde Voigt Hansen blev valgt som referent. 
 
 
Ad 3. Beretning om foreningens virksomhed i 2018-19  
 
Formand Mia Pallisgaard beretter om 2018-19.  
 
Bestyrelsen har i 2018-19 arbejdet med følgende punkter: 
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● Økonomisk bæredygtighed 
● Kommunikation eksternt og internt 
● Styrke lokale fællesskaber 
● Medlemspleje 
● Udvikling af bookingsystemet GO 
● Evaluering af dag- og langture 
● Nyt koncept for generalforsamlingen, vedtægter og forretningsorden, 

reklamekampagne for Panodil og Copenhagen Cycles.  
Læs mere i bestyrelsens beretning. 

 

 
 
Spørgsmål til beretningen: 
  

● Spørgsmål fra Chris Andersen, pilot i København.  
Hvad betyder det at forfine foreningen? 

 
● Svar fra formanden: Det handler ikke om at vækste mere. Det handler om at sikre, 

at fundamentet er i orden, så det kører lokalt på plejecentrene.  
 

● Spørgsmål fra Jens Thingvad, pilot i Kalundborg: Hvorfor vælger alle i 
bestyrelsen ikke at genopstille? 
 

● Svar fra formanden: Cykling uden alder er ikke moderorganisationen mere, som det 
var i starten. Nu er det Cycling without age. Cykling uden alder har ikke mere 
hovedindflydelse på de store linjer i bevægelsen. Bestyrelsen har brugt rigtig mange 
kræfter på at skille Copenhagen Cycles, Cycling without age og Cykling uden alder 
fra hinanden. Bestyrelsen vil rigtig gerne bruge tid og kræfter på at overdrage viden 
og på, at den nye bestyrelse bliver sat godt ind i bestyrelsesarbejdet.  
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● Søren Steffensen supplerer med svar: Søren Steffensen og Dorthe Olander giver 

også viden videre, og er med som personalerepræsentanter - uden stemmeret - i 
bestyrelsen. 
 

● Ole Kassow supplerer også med svar: Han vil som repræsentant for Cycling 
without age også overdrage viden i bestyrelsen i 2019. 
 

Årsberetningen blev godkendt.  
 
Ad 4. Årsregnskab 2018.  
Årsregnskabet deles ud. 
 
Foreningens statsautoriserede revisor Hans Peter Hartzberg gennemgik årsrapporten. 
Årsregnskabet kan downloades her.  
 
Spørgsmål til årsberetningen: 
 

● Mogens Sørensen, pilot i Vallensbæk: Fremgår 100x200 kr. donationer af 
regnskabet? Og nåede vi de 100 x 200 kr. for at komme på listen over godkendte 
foreninger, hvor man kan trække donationer fra i Skat? 

 
● Svar fra revisoren: Ja, det fremgår af regnskabet, under små donationer/små 

bidrag. Ja, vi nåede 20,920 kr. (donationer fratrukket gebyr til MobilePay). 
 
Årsregnskabet blev godkendt. 
 
Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.  

a) Forslag til vedtægtsændringer fra blandt andet generalforsamlingen i 2017. Se 
forslagene her: https://cyklingudenalder.dk/generalforsamling-6-april-2019/ 

b) Der var indkommet forslag fra pilot og kaptajn, Mogens Sørensen, Vallensbæk 
Forslaget kan ses i dagsordenen. 

 
a) Forslag til vedtægtsændringer: 
 
Bestyrelsesmedlem Niels Gram-Hansen gennemgår forslag til vedtægtsændringer.  
 
Spørgsmål til forslag til vedtægtsændringer: 
 

● Chris Andersen, pilot i København ønsker at gense punkt 2. Det imødekommes. 
 

● Vinnie Skovkjær, pilot og personale i Odense: Er der blevet drøftet om 
handicappede også er målgruppen? 

 
● Chris Andersen, pilot i København supplerer: Dem han cykler med er meget 

handicappede. 
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● Svar fra bestyrelsesmedlem Niels Gram-Hansen: Ja, det er blevet drøftet i 

bestyrelsen, men det blev besluttet, at målgruppen primært er ældre.  
 

● Bjarne Brændeskov, pilot i København: Skal der stå, at foreningen skal kunne 
opløses under to ekstraordinære generalforsamlinger? 

 
● Svar fra bestyrelsesmedlem Niels Gram-Hansen:  Det vil han som jurist ikke 

anbefale. Standard er at en forening kan opløse sig selv under én generalforsamling 
/ekstraordinær generalforsamling.  

 
Afstemning viste:  
For: Alle 
Imod: 0 
Stemmer ikke: 0 
Vedtægtsændringer besluttet. 
 
b) Mulighed for at oprette lokalforeninger: 
 
Mogens Sørensen, pilot og kaptajn i Vallensbæk fremlægger baggrunden for ønsket om, at 
undersøge muligheden for at oprette lokalforeninger under Foreningen Cykling uden alder. 
 
Dorthe Olander, ledelsen i Cykling uden alder: Der er allerede mulighed for at oprette en 
lokalforening under Foreningen Cykling uden alder - det har de fx gjort i Kolding og 
Kalundborg. Vi undersøger løbende, hvorvidt vi skal lave nogle konkrete retningslinjer for, 
hvad en lokalforening skal leve op til.  
 
Ingen afstemning. 
 
Ad 6. Fastsættelse af kontingent 
Uændret kontingent er foreslået. 
Vedtaget uden afstemning. 
 
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Alle medlemmer er på valg.  
  
De afgående bestyrelsesmedlemmer, Mia Pallisgaard Hansen, Signe Gren, Lene Bruun, 
Anne Woergaard Mikkelsen, Kenneth Kristensen, Niels Gram-Hanssen, Dorthe Pedersen 
genopstiller ikke.  
 
Forslag til nye medlemmer til bestyrelsen: 

a. Suna Christensen, Roskilde, antropolog, phd.  
b. Anne Kristiansen, frivilligvært Guldborgsund Kommune.  
c. Søren Houen Schmidt, pilot/kaptajn og aktiv i Dragør 
d. Grethe Munk-Andersen, pilot/kaptajn i Struer  
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e. Jens Thingvad, pilot/kaptajn Kalundborg 
f. Kaj Bønding, pilot & kaptajn Skanderborg 
g. Ole Kassow repræsentant for paraplyorganisationen Cycling Without Age 

 
Kandidaterne præsenterede sig selv. Søren Houen Schmidt, som ikke kunne være tilstede, 
blev præsenteret af Søren Steffensen.  
 
Den nye bestyrelse blev enstemmigt vedtaget.  
 
Ad 8. Valg af revisor 
Genvalg af revisor anbefales. 
Statsautoriseret revisor Hans Peter Hartzberg genvælges. 
 
Ad 9. Eventuelt 
 
Intet under eventuelt. 
 
 
 
 
Dirigent: 
 
 
____________________________________ 
Ole Brandstrup 
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