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Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

2. Økonomi og administration 

a. Gennemgang af årsregnskab 

b. Aktuel status og medlemstal 

c. Udsendelse af rykkere for kontingentopkrævning 

3. Akkvisition for genopretning af medlemstal  

4. Dagsordenpunkter til mødet med Vej & Park 11. marts 

5. Medlemsarrangementer (fra seneste referat): 

a. Vores generalforsamling bliver udskudt til 15. eller 22. september. Det er ganske vist 

i strid med vedtægterne, der kræver den afholdt inden udgangen af marts, men vi må 

henholde os til, at den aktuelle pandemi er en force majeure situation. Til gengæld 

planlægger vi en mere festlig ramme end de hyggelige men beskedne lokaler i 

Ordrup Cykle Klub. 

b. Vi har allerede bestilt et arrangement i Bernstorff Slotshave i juni, og det håber vi at 

kunne gennemføre. 

c. Endelig går vi med planer om at gentage succesen med Nytårskur. 

d. En planlagt bustur til landstederne i Gentofte må vi udskyde til 2022. 

6. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2021  

i. 21. april 

ii. 3. juni 

iii. 25. august 

iv. Generalforsamling 22. september 

v. 3. november  

 

Ad 1 Siden sidst 

Gennemgang af referat fra seneste møde, som ikke gav anledning til kommentarer ud over, hvad der 

dækkes på dette møde. 

 

Ad 2 Økonomi og administration 

Årsregnskabet er udarbejdet, men det mangler at blive revideret. Vores revisor er udmeldt og 

suppleanten er desværre gået bort. Bestyrelsen har alligevel valgt at lade regnskabet udsende med 

dette referat. Baggrunden er, at vi formodentlig først kan afholde generalforsamling sidst på 

sommeren, hvor der kan vælges en ny revisor, og vi mener ikke, at kan undlade at informere 



medlemmerne om økonomien i den mellemliggende periode. Det vedlagte regnskab er derfor 

urevideret. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der kan påtage sig opgaven som revisor til at henvende sig 

til formanden. Det er bestemt ikke en belastende opgave, men den er vigtig, idet den sikrer 

medlemmerne en uvildig kontrol af bestyrelsens dispositioner. 

Årets resultat blev et overskud på 1.644 kr. der er opnået trods en omfattende investering i 

akkvisition af medlemmer. En væsentlig årsag til overskuddet er, at der ikke har kunne afholdes 

medlemsarrangementer siden generalforsamlingen i marts. 

 

Vi oplevede i 2020 en pæn tilgang af medlemmer, som mere end opvejede udmeldelser. Tilgangen 

er fortsat i det nye år.  

 

Vores administrationssystem og brug af NETS til udsendelse af indbetalingskort har vist sig at 

fungere rigtigt godt, og vi har bl.a. væsentlig færre restanter end tidligere. 

 

Ad 3 Akkvisition 

I forbindelse med, at nye medlemmer kommer til, gør vi et stort arbejde med at sikre os 

mailadresser, så vi kan kommunikere effektivt med vores medlemmer. 

 

Ad 4 Møde med Vej & Park 

Vi har virtuelt møde med Vej & Park 11. marts. Efter et utilfredsstillende mødeforløb i 2020 stiller 

kommunen nu med 6 deltagere til mødet, og vi kommer med den samlede bestyrelse. Dagsorden 

tager udgangspunkt i referatet fra seneste markvandring ved Hundesømosen, samt de punkter, som 

er kommet til i mellemtiden. Referatet fra mødet vil blive udsendt til medlemmerne, når det 

foreligger. 

 

Ad 5 Medlemsarrangementer 

Vi arbejder fortsat på at få arrangeret generalforsamling, idet vi gerne vil byde gamle og nye 

medlemmer velkommen med et festligt arrangement. På nuværende tidspunkt regner vi med at 

afholde den 22. september. 

 

I forventning om, at vi til juni igen kan mødes, har vi arrangeret en søndag eftermiddag 13. juni i 

Bernstorff Slotshave. Vi kommer naturligvis tilbage med mere information og en egentlig 

invitation, når vi kommer tættere på. 

 

Endnu længere fremme planlægger vi en gentagelse af vores succesrige Nytårskur i begyndelsen af 

det nye år. 

 

Ad 5 Eventuelt 

Mødedatoer for resten af året som det fremgår af dagsordenen. 


