
Referat af generalforsamling i Cyklistforbundet Gribskov d. 25/2. 2020

Vi havde inviteret Klaus Bondam til debatmøde om visioner for fremme af cyklismen i Gribskov 
Kommune og til at fortælle om Cyklistforbundets arbejde. 
Herefter er vi 9 deltagere i selve generalforsamlingen med Klaus Bondam som gæst. 

1. Valg af dirigent. Jan Most blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Herefter blev 
dagsorden konstateret og gennemgået.

2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Elise Dahl afholdt bestyrelsens beretning. Der er arbejdet for bedre stipassage på 
rute 47 uden generende bomme, for supercykelsti-samarbejdet, og for cykelforholdene i 
kommunen generelt og arbejdet for flere cykelstier. Der har også været en stor indsats for 
at etablere og støtte Cykling uden Alder i Gribskov. Det blev berettet, at vi har en god 
dialog med UBL, udvalget for by og land i Gribskov under byrådet. Vi har bl.a. haft et langt 
møde med hele udvalget om fremme af cykling og cykelforhold. Der er opbakning til og en 
fælles plan om at vi arbejder for etablering af en cykellegebane i kommunen. Der er en tro 
på at det lykkes. Vi vil meget gerne prioritere børnecykling højt. Der blev også berettet om 
vores demonstration på Store Cykeldag i den østlige del af kommunen, hvor vi gjorde 
opmærksom på de fatale trafikforhold på Villingerødvej. 
Beretningen blev godkendt med applaus. 

3. Regnskab. 
Regnskabet blev fremlagt ved Birgit Hansen fra bestyrelsen. Efter revisors gennemgang er 
regnskabet godkendt. 

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
5. Valg af bestyrelse. 

Elise Dahl, Claus Bonnevie og Christian Langvad var på valg og blev valgt. De to første for to
år, sidstnævnte for et år. Birgit Hansen er ikke på valg i år og fortsætter derfor  i 
bestyrelsen som næstformand og kasserer. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Bente Mollerup er genvalgt som revisor. 

7. Fremtidig virksomhed. 
Elise redegjorde for planerne for de videre indsatser, herunder arbejdet for Cykling uden 
Alder, stinet i Gribskov kommune, Gribskov kommune og supercykelstier, børnecykling, 
cykellegebane, deltagelse i grøn lørdag og cyklistforbundets landsmøde. 

8. Eventuelt. 
Der blev talt om cykelmuligheder i de kommende biodiversitets skove og urørt skov. 
Afdelingen har bestemt sig for at afgive høringssvar senest 5. marts, så dette pågår. 
Kongernes Nordsjælland: vi samarbejder med de øvrige lokale afdelinger af 
cyklistforbundet og Visit Nordsjælland.
Der blev også talt om den nye cykelpulje til parkering. Vi har en mulighed for at få ’en bid af
kagen’ og kan påvirke de kommunale embedsfolk i retning af at udnytte denne pulje. 

For referatet – Claus Bonnevie, 26.februar 2020


