
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Cykling uden alder 
1. juli 2020 virtuelt afholdt på Zoom 
 
i alt 16 deltog fra hele landet 

Dagsorden til generalforsamling 

1. Valg af dirigent; forslag Henrik Norrild 
2. Valg af referent: forslag Pernille Hauerslev 
3. Beslutning om bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter 
4. Eventuelt og nyt fra sekretariatet  

_______________________ 

1. Valg af dirigent; Henrik Norrild 
2. Valg af referent: Pernille Hauerslev 
3. Beslutning om bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter.  

1. Det skal være muligt at tilføje/vælge 1 - 2 suppleanter  

5.1 Foreningens bestyrelse består af 5-7 personer, der vælges på 
generalforsamlingen.Tilføjelsen kan være : “Ligeledes kan der vælges 1-2 
suppleanter som kan sidde med til bestyrelsesmøder men ikke har stemmeret med 
mindre suppleanten sidder med for et udeblevet bestyrelsesmedlem 

Afstemning ved thumps up. Alle stemte for. Søren har billede heraf. 

2. Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller 
mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. 
Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt af Foreningens sekretariat 
senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat.Tilføjelsen kan være : “Indkaldelse til 
den ekstraordinære generalforsamling skal varsles med minimum 7 dage på 
hjemmesiden, mail eller skriftligt brev” 

En ændring/tilføjelse af to ord:  

● Bjarne: tilføje “og med” efter “...mail eller skriftlig brev.” med denne tilføjelse 
sikres det at indkaldelse både ligge på hjemmeside og sendes ud må mail.  

● Susanne supplerer: at det er en god tilføjelse 

Afstemning ved thumps up. Alle stemte for.  Søren har billede heraf.  



 
Den ekstraordinær generalforsamling lukker og forslag til ændringer i vedtægter er vedtaget  
 

Søren Steffensen der fortæller om:  

- “100 rickshaw sammen - hver for sig” Dato 26. august. Tilmelding og se mere her: 
https://cyklingudenalder.dk/det-sker/100-rickshaw-sammen-hver-for-sig/ 

- Træf på tværs. Dato 29. september: 
https://cyklingudenalder.dk/traef-paa-tvaers-2020/  

Spørgsmål:  

Henrik, pilot/kaptajn: Tour de france, Alex Pedersen kommer til Træf på Tværs. Her 
til spørger Henrik om dokumentarfilm, som blev lavet sidste år på Øresund Rundt, 
sammen med cykelrytteren Tom Boonen. Denne film er blevet vist på Belgisk TV, 
men bliver den også vist på dansk tv?  

- Svar, Dorthe :  Vi arbejder på det, men det er ikke lykkedes endnu. Er der nogen der 
har kontakter til at gøre Danmarks Radio eller TV2 interesseret, så må I endelig gøre 
det.  

Anne, formand, Frivilligkoordinator : To informationer: Fransk TV var i Danmark 
for at lave en reportage om dansk cykelkultur, her var flere piloter fra Cykling uden 
alder, Sakskøbing med. 

Værdig ældrepleje, Sundhedsstyrelsen har også lavet en film, hvor Cykling uden 
alder, Sakskøbing er med. Den kan ikke ses endnu men kommer snart.  

Bjarne, pilot i København: Vi bør overveje at tidspunktet 9.00 en onsdag ikke 
passer alle. Alle dem der arbejder. Susanne svarer: at personale på plejehjem har 
skiftende arbejdstider, så det er vanskeligt at ramme et tidspunkt der passer alle.  
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