
Referat af bestyrelses- og aktivmødet for Gentofte-afdelingen 
Onsdag d. 8. maj kl. 19.30 

Gentofte Frivilligcenter 

 

1. Valg af mødeleder og referent: 
Mødeleder: Kirsten 

Referent: Kasper 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Hvad vil vi gerne arbejde med? 
Forskellige forslag og problematikker blev drøftet. 

Niels klagede over at Gentofte Kommune ikke lytter til os (”griner af os”). De virker umiddelbart 

imødekommende ved henvendelser, men viser ikke interesse på opfølgning af vores sager. Kirsten 

forslog, at vi kan lave et referat fra møderne med GK fremover og sende det til dem efterfølgende 

for at forpligte og holde dem til ilden. Annette forslog, at vi kan bruge Villabyerne som vores 

agenter i forhold til at få sagerne frem. Roger påpegede, at vi HAR fået indrømmelser af GK, 

selvom det ikke altid har været optimale løsninger, og at det nok også skyldes, at den nuværende 

Park- og Vejchef mere er ”parkmand” end ”vejmand”, altså ikke rigtigt prioriterer cykelpolitikken i 

kommunen så højt som ønsket. Mange ord blev luftet om dette emne, men konklusionen var nok, 

at vi fremover skal holde flere møder med GK og forlange en kommunal afgørelse inden for en 

overskuelig fremtid tilskyndet vores mødereferater med dem.        

  

Hjemmeside/Facebookside: Roger: Vores hjemmeside mangler at blive opdateret. Måske vil det 

være bedre at bruge Facebook som nyhedsorgan, hvor man ret hurtigt kan komme i kontakt med 

forbundets medlemmer i GK (hvis de vel at mærke følger os på Facebook)? Konklusionen var, at 

vi fremover skal lægge flere aktiviteter over på Facebook, når vi vel at mærke får en Facebooksiden, 

det har vi ikke for nuværende. Annette arbejder med at oprette en sådan med assistance fra Kasper.   

 

Cykelture: Vi snakkede frem og tilbage, om det ville være en god ide at arrangere hyggeture til 

lokaliteter i kommunen (evt. udenfor). Niels kender en glaspuster (ved Charlottenlund Travbane), 

som vi måske kan besøge og få et lille lynkursus i glaspusteri af. Niels kontakter glaspusteren. Der 

var enighed om, at det kunne være hyggeligt at lave noget sammen med cyklen som konkret 

omdrejningspunkt, men at der også skal være noget indhold, fx kulturelt, hvor vi fx besøger et 

museum eller har en naturguide med, der kan fortælle om dette eller hint.    

 

4. Fordeling af poster til... 
Grønt Råd (Roger) 

Grøn Guide (Kirsten) 

Cykelpanel (Roger, Kasper) 

   

Kirsten talte om Grøn Guide, generelt gode oplevelser. Roger fik Kasper med i cykelpanelet.    

 

5. Senior Trafik Cafe 

Roger deltog ikke; men Vicki gjorde og syntes det havde været udmærket. Hun prøvede også en 

elcykel. 

 

6.  Økonomien fra kassereren 

Tove kunne meddele, at der havde været problemer med afrapporteringen af regnskabet, fordi 

regnskabschefen var stoppet kort forinden. Dog ikke et stort problem for vores gruppe, da vi har et 

lille budget, så alt var gået i orden.     

 

7. Næste møde bliver afviklet onsdag d. 28. august hos Kirsten, Hvidørevej 

32, Klampenborg. 


