
 
Referat af generalforsamling i Foreningen Cykling uden alder 
20. juni virtuelt afholdt på Zoom  
 
Anne Kristiansen byder velkommen.  

● generalforsamling lovligt og rettidigt indkaldt. Udskudt pga Corona. Inden for rammer 
af vedtægter som siger 2. kvartal. 

● ingen indkomne forslag 
● Ole Kassow, bestyrelsesmedlem er til stede pga dødsfald. Cykling uden alder &            

bestyrelsen sender blomster til begravelsen. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. Søren Houen Schmidt, Cykling uden alder Dragør  
2. Valg af referent, Pernille Hauerslev, Projektudvikler Cykling uden alder 
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. v/ formand           

Anne Kristiansen. Beretning er på vej.  
 

Spørgsmål til beretning:  
● Mogens, Kaptajn Vallesbæk : Projektet “Alle skal ud og cykle”, hvem deltog og            

hvordan kan resten af foreningen have gavn af projektet ?  
● Svar : Fem kommuner har deltaget i projektet gennem 2 år. Erfaringer er indsamlet             

og spredt gennem nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier samt gennem          
udarbejdet materialer, der kan samles i en “cykeltaske”. 
 

● Sonia tovholder, Roskilde : Har foreningen tal på hvor mange der bruger           
cykelhjelm? 

● Svar : Vi har ikke tal på det cykelhjelm er ikke et lov. 
 

● Mogens pilot Vallesnbæk : Drift af cykler i Vallesbæk betales ikke af foreningen -             
hvad går det årlige kontingent til?  

● Svar : Det går til medlemskab, kontakt til medlemmer, drift af foreningen,           
administrationsomkostninger, husleje og tilskud til lønninger i store træk.  
 

● Mats pilot Næstved: Idé, skal vi samarbejde med Rynkeby og næste år sende en              
cykel til Frankrig? 

Årsberetningen blev godkendt 
 
Årsregnskab 
Foreningens statsautoriserede revisor Hans Peter Hartzberg, deltog kort, da han var til privat             
arrangement og dermed forhindret i at gennemgå regnskab var det Søren Steffensen som             
gennemgik regnskab 2019. Årsrapport findes her 
 
Spørgsmål til årsregnskab 

● Sonja tovholder, Roskilde : Hvorfor er annoncer og reklamer så varieret?  

https://cyklingudenalder.dk/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/R2019_final-Foreningen-Cykling-uden-alder.pdf


 
● Svar : Det skyldes, at der er forskellige projekter i spil i regnskabet.  

 
● Uffe pilot, Randers: Der er mange poster der er forskellige, hvad skyldes det? 
● Svar: VI har ryddet op, og omrokeret posterne. Desuden er der forskellige projekter 

hvert år, derfor forskelligt regnskab. 
 

● Henrik kaptajn, Helsingør:  Har vi tænkt på arvemidler? 
● Svar : Det har vi, men det kræver store omkostninger at opsætte, men vi er i gang 

med processen.  
 
 Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

● Der er ikke indkommet forslag 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
To afgående bestyrelsesmedlemmer: Søren Houen Schmidt, Cykling uden alder, Dragør  og 
Kaj Bønding, Cykling uden alder Skanderborg. 
 
Forslag til nye medlemmer til bestyrelsen: 

● Suna Christensen, på genvalg 
● Uffe Pedersen, Pilot i Randers 
● Henrik Norrild, Kaptajn Helsingør 
● Susanne Lysholm Jensen, Frivilligkoordinator Sorø 

 
De fire præsenterer sig selv. Susanne bliver læst op, da hun ikke kunne deltage.  
  
Afstemning: alle sender tre navne til Pernille Hauerslev i chat. Dermed anonymt. 
Suna, Susanne, Henrik valgt ind. Uffe som suppleant.  
 
Valg af revisor, Hans Peter fortsætter 
Regnskab godkendt af bestyrelse og revisor  
 
Eventuelt:  
Bestyrelsen besluttede efterfølgende at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Se de          
to forslag til  ændringsforslag  af vedtægter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mcusercontent.com/7080f0523c623a75eab460436/files/2f1f39dc-9534-43b5-9d9f-3a88a6af2ed4/Vedt%C3%A6gts%C3%A6ndring_GF_20.6.20_2_.pdf

