
Cyklistforbundet – Gentofte Afdeling 

Referat af bestyrelses- og aktivmøde tirsdag, den 19. november 2019 

Hos Annette 

Til stede var: Roger, Kirsten, Niels, Otto, Tove, Kasper og Annette  

Afbud fra: Christian 

1. Valg af mødeleder og referent 

Kirsten blev valgt som mødeleder og Annette som referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Utrygge steder indrapporteret på cykelland.nu 

Gennemgang af listen, som Roger havde kategoriseret. Vi fordelte de prioriterede steder imellem 

os. Til næste møde har vi studeret stederne og kommer med forslag til løsninger, som vi kan disku-

tere og gå videre til kommunen med. 

 

4. Landsmøde den 26. og 27. oktober 2019 

Kasper og Niels var delegerede. Roger deltog også. Af væsentlige punkter var et underskud på knap 

2 mio. pga manglende funding til ABC-kampagnen. Ellers havde det hovedsagelig drejet sig om in-

terne organisationsspørgsmål. Heino Døygaard (Gentofte medlem) blev udnævnt til æresmedlem. 

 

5. Facebook side og hjemmeside 

Annette har oprettet en facebookside. Kasper sætter et bedre forsidebillede på. Annette formule-

rer et brev til medlemmerne og Roger beder sekretariatet om at sende ud.  Brevet indeholder også 

info om generalforsamlingen den 10. marts. Sendes i januar. 

 

6. Generalforsamling 2020 

Afholdes tirsdag, den 10. marts 2020 kl. 19.30. Roger har bestilt lokale i Byens Hus.  Annonceres og-

så på DCFs hjemmeside.  

 

7. Cykelpanel (Kasper og Roger) 

Intet nyt 

 

8. Økonomi fra kassereren 

Tove gjorde rede for beholdningen, der er på 360,- kr. Sidste regning er fra aftenens møde.  

Roger gjorde rede for de nye retningslinjer fra sekretariatet. De lokale kasserere skal ikke længere 

ligge inde med kontanter. Fremover sendes udgiftsbilag til bogholderiet i DCF, som refunderer di-

rekte.  

 

9. Eventuelt 

Roger orienterede om den nye Firskovvej og supercykelstien. 

Kirsten og Niels orienterede om problemer med kantsten i rundkørslen ved Hvidørevej. 

 

10. Næste møde 

23. januar kl. 19.30 hos Otto.  

Ref.: Annette 

231119 


