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Jægersborg 2022-03-27 

                     Beretning 2021     

  Gentofte Afdeling 

I 2021 holdt vi først generalforsamling den 30. maj pga. Covid-19, så denne beretning starter derfra.  

Vi har kun holdt 2 møder. Et fysisk i september og vores julemøde, som skulle have været i slutningen af 

november, men som vi måtte udsætte til januar, hvor vi måtte ændre det til at være på Teams pga. Covid-

19.  

Kontakten til Park og Vej i Gentofte Kommune går fortsat trægt, hvor de besvarer vores emails efter nogen 

uger. 

Gentofte Kommune har tilladt cykling til højre for rødt med skiltning i 3 kryds på Brogårdsvej: Ved Stadion, 

Ermelundsvej og Gentoftegade. Det er meget positivt at man har indført det. Desværre har man Ved 

Stadion valgt at lave hajtænder foran hele cykelstien, også foran ligeudbanen med stopstreg. Det har vi 

foreslået ændret til kun at være foran højresvingsbanen, da det er forvirrende for ligeudkørende, som kører 

for grønt, at møde hajtænder. Kommunen har svaret at fordi andre også synes det er et problem, vil man 

lave det om til foråret. Intet er dog sket endnu. 

Stien fra Strandpromenaden i Københavns Kommune og ind til Hellerup Skole er nu åben igen. Men man 

har lagt store sten på tværs af stien. Stenene ligger så tæt at nogle ladcykler ikke kan komme igennem. 

Kommunen svarer at stien ikke er godkendt af Vejmyndigheden (kommunen) og at vores input vil indgå i 

dialogen med bygherren. 

Gentofte Kommune er kommet med i forsøgsordning, så kommunen kan indføre 40km/h uden at skulle 

have Politiets tilladelse. Det skal blive spændende at se hvad det fører til. Måske kan nogle af de 40km/h 

zoner, vi allerede har, blive ophøjet til rigtigt forbud, så de får større gennemslagskraft. 

Kommunen har foreslået at hastigheden på motorvejen skal nedsættes til 60km/h for at mindske støjen. 

Men det forventes at det vil flytte en del biltrafik fra motorvejen og ud på lokalvejene, så det er ikke nogen 

fordel for cyklisternes trafiksikkerhed. 

Der har været et fysisk møde i Grønt Råd i efteråret, men der var ikke noget cyklistrelevant på 

dagsordenen. 

Kommunalvalget ændrede ikke på at de Konservative stadig har absolut flertal. Men der er generelt en 

positiv holdning til cykling. 

Vi har og lagt et par billeder på vores facebook side ”Cyklistforbundet Gentofte Afdeling”. Der er 20, der 

følger siden. 

Vores revisor Christian Kruse-Larsen er død. Kirsten og Vicki deltog i bisættelsen i Skovshoved Kirke fredag 

den 3. december med en bårebuket fra os. Vicki er revisorsuppleant. 

Gentofte Frivillig Center har været lukket i flere omgange, men er nu åbent igen, så vi kan afholde 

generalforsamling der. 

Roger Christensen, formand 


