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Cyklistforbundet i Gentofte 

Referat af bestyrelses- og aktiv møde 

tirsdag den 17. november 2020 kl 19.30 

På teams indkaldt af Roger 
 

 

 
Tilstede var: Otto, Niels, Michael og Roger 

Afbud fra: Annette og Kasper 

 

 

1. Valg af mødeleder og referent 

Roger referent. 

 

2. Godkendelse af referat af sidste møde 

Godkendt. 

 

3. Referat fra landsmøde 

Roger refererede fra landsmødet, hvor han var delegeret. Landsmødet blev en god oplevelse med 45 

stemmeberettigede og live streaming og mulighed for at komme med indspark ude fra på chat. På trods af 

begrænsninger var der mulighed for snak med de øvrige deltagere i begrænset omfang.  

De indkomne forslag blev nedstemt/vedtaget som anbefalet af hovedbestyrelsen. Det betyder at HB blev bedt 

om at udarbejde nødplaner for Cyklistforbundet. Pengekassen er stort set tom og alle reserver er nu aktiveret. 

Sidste års ABC, som blev gennemført på trods af manglende sponser og opdagede manglende afskrivninger 

på varelager samt dette års VCTA har drænet kassen. Som svar er butikken nu lukket og sekretariatet rykker 

sammen i nr 5 fra årsskiftet. HB og sekretariat er fortrøstningsfulde i forhold til næste års budget. 

Cyklistforbundet skal etablere et rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder kaldet 

cykelvæksthuset. Cyklistforbundet får 2 mill kr årligt i 4 år til dette projekt fra tidligere cykelpulje, som ikke 

blev brugt. 

Kandidater til HB og landsformand blev grundigt introduceret. Valg af landsformand blev en gyser med 

stemmelighed 22/22 (1 blank) og 23/22 til fordel for Jens Peter anden gang. 

 

4. Generalforsamling 

Vi har fastsat datoen tirsdag den 9. marts kl 19.30 i Frivilligcenter. Roger reserverer lokale. Pt. må man være 

10 personer i mødelokalerne. 

Vi ser ikke det er strengt nødvendigt at ændre vedtægter for at give mulighed for virtuel generalforsamling. 

Hvis nogen synes vi skal gøre det, kan de komme med forslag på vores næste møde. Måske kommer der 

oplæg fra HB om emnet. 

 

5. Eventuelt 

Vi snakkede om billeder af Høegsmindevej/Maltegårdsvej og var enige om at det er uhensigtsmæssigt at 

krydsning ikke er ud for Maltegårdsvej. Evt. kunne man lave en cykelsti gennem fortovsarealet fra 

krydsningspunkt og ud på Maltgårdsvej. Det ville adskille biler og cyklister ved indkørsel til vejen. 

 

6. Næste møde 

Tirsdag den 26. januar kl 19.30 i Frivilligcenter. Vi holder altså ikke noget julemøde. 

 

/Roger 


