
Generalforsamling i Cyklistforbundet Gribskov 
Tirsdag den 8. marts 2022 kl.19 – 21, Det Gamle Posthus i Gilleleje. 

 
 
Pkt. 1. Valg af Dirigent 
Kjell Nilsson blev valgt. 
Valg af referent: Claus Bonnevie blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Der er fremmødt 7 medlemmer og dirigenten. 
 
 
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 
Herefter fremlagde formanden beretning for arbejdet siden sidste generalforsamling. 
Det har bl.a. handlet om 
⁃ Stinet i Gribskov 
⁃ Børnecykling, cykellegebane 
⁃ Cykelforhindrende bomme fx på cykelrute 47. 
⁃ Fremme af Supercykelstier 
⁃ Grøn lørdag, sidst i 2019, nu igen efter Corona 21.5. ved Østmolen i Gilleleje. 
⁃ Passagerrådet for den kollektive trafik i region Hovedstaden, vi har et medlem, 
Claus Bonnevie, som er næstformand i rådet. 
 
 
Pkt. 3: Regnskab 
Kasserer, Birgit Hansen fremlagde regnskabet. Vi har fået tildelt midler centralt fra (i faldende 
grad), men har heller ikke brugt mange penge sådan som situationen har været. 
I 2020 har vi brugt 723,90 kr. og 2021 har vi brugt 315,- kr. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Pkt. 4: Indkomne forslag: 
⁃ Der er ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen 
Birgit Hansen er på valg og modtager genvalg, og blev valgt. 
 
Pkt. 6: Valg af revisor og revisorsuppleant, ikke på valg. 
 
Pkt. 8: Fremtidig virksomhed. 



Elise fremlagde en række punkter om de kommende indsatser, bl.a. 
 Cykling uden Alder 
 Stinet, Gribskov kommune og Supercykelstier 
 Børnecykling, cykellegebane 
 Trafiksikkerhedsplan 
 Vi Cykler til Arbejde 1.- 31 maj 2022 
 Grøn Lørdag i Gilleleje. Østmolen 21.05.2022 kl. 11 – 15 
 Cykeldemonstration 1. maj Dronningmølle-(Villingebækvej) 
 FN` 17 Verdensmål: Danmark har forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig fremtid 
 Sammen støtter vi Cyklistforbundets arbejde for en Sund, grøn og bæredygtig verden 

 
Dirigenten orienterede om hvordan man i Gribskov Landliggerforum også har en række 
initiativer og begivenheder der understøtter vores arbejdsmål, bl.a. vedrørende 
Villingerødvej. 
Vi er ved formanden også med i en trafikgruppe under Dronningmølle Borgerforening, som 
arbejder med trafiksikkerheden i nærområdet, herunder for de bløde trafikanter i 
Dronningmølle - området. Der arbejdes bl.a. på sænkning af hastigheden for bilister og 
etablering af cykelstier i den østlige del af kommunen.Vi har nemlig ingen. 
 
Under evt.: 
⁃ Det er tosset når man cykler ud af Parkvej i Gilleleje, - nedkørsler ved sideveje 
ligger forskudt så man kan komme galt afsted. 
⁃ Mere sikre forhold til og rundt om kommunens trinbrætter til togbanen. Det 
kunne være en bænk, et bord, et toilet, lys. Og det ville fremme turisme-oplevelsen. 
⁃ Der blev talt om kommunikationen med medlemmerne og problemerne med at 
fastholde kontakt pga GDPR - reglerne. 
Tak for i aften. 
Tak til dirigenten 
Kom godt hjem 
 
 
For referatet - Claus Bonnevie/Elise Dahl 
 
 
 


