
Referat fra bestyrelsesmødet i Cyklistforbundets Gentofte-afdeling den 26. januar 2021 kl.19.30 

(afviklet i Teams) 

Deltagere: Roger, Annette, Niels, Otto, Tove, Michael, Kasper. 

Afbud: Kirsten. 

 

1) Dirigent: Roger. Referent: Kasper 

2) Referat godkendt fra sidste møde. 

3) Problemer med at orientere sig ved sving på Kystvejen nedad Strandvejen (Vickis punkt). 

Overordnet fin løsning, men fliserne forvirrer lidt, for hvad er fortov, og hvad er cykelsti? Tydelig 

opmaling, der adskiller cykler fra fodgængere. Det ville være bedre med en venstresvingsbane for 

at markere, at der er et sving for cyklister mod Strandvejen. Ramperne er i øvrigt stejle, ikke 

handicapvenlige.   

4) Generalforsamling den 9. marts. Vi regner ikke med at kunne afvikle den fysisk på den fastsatte 

dato. Tove: Udskyde den, vente til marts 2022. Roger: Vedtægterne er i konflikt med Toves forslag. 

Vi kan bruge Teams. Vedtægterne siger ikke, at mødet SKAL afholdes ved fysisk fremmøde. 

Stemning for, at vi skubber mødet til ultimo maj med mulighed for aflysning grundet corona. 

Enighed om søndag den 30. maj kl. 13. Vi mødes i Dyrehaven ved Peter Lieps Hus. Roger kontakter 

sekretariatet for at ændre indkaldelsen. 

Niels, Otto, Tove, Annette, Roger, Michael genopstiller til bestyrelsen.  

5) Ændring af vedtægter i forhold til virtuelle møder. Roger: Ikke nødvendigt, da der ikke står noget 

om, at vi holder møder fysisk. Ergo, vi ændrer ikke ved vedtægterne.  

6) Økonomi: Tove: Cyklistforbundet nulstiller af vores konto i sekretariatet den 1. januar. Lige nu 

ingen penge! Kassebeholdningen p.t.: 85 kr. Vi har hævet 759 kr. fra forbundet og brugt 684 kr. Vi 

har brugt meget få penge i 2020. Søger om 700 kr til 2021.  

7) Sikker trafik. Niels: Optage kontakten med kommunen. 

Den nye borgmester. Hvad vil han på cykelområdet? Vi inviterer ham til generalforsamlingen i 

Dyrehaven!  

Facebook. Annette: Flere billeder, tak! Fx af cykelpumpestationer og cykelruter. 

8) Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 16. marts kl.19.30 (på Teams). 


