
 

 

 

 

Bestyrelses- og aktivmøde 
 Onsdag d. 14. september kl. 19:30  

Gentofte Frivilligcenter, Hellerupvej 24, Hyrdinden 

Referat 

Tilstede: Tove, Kasper, Roger 

Afbud:  Niels, Annette, Otto, Kirsten 

 

1. Valg af mødeleder og referent: Referent: Roger. Mødeleder: Roger 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst afholdte møde: Godkendt. 

3. Ny Klimaplan til 2050 samt Handleplan 2022-24 

Roger roste arbejdet med høringssvar til klimaplanen. 

 

4. Trafik 

- Brogårdsvej. Hajtænder ved højresving for rødt er nu på plads. Roger skriver til kommunen om de 

30 dårlige retableringer på cykelstien. 

 

5. Nyt fra alle 

Roger har deltaget i møde med ”klimafolkene”: DN, Klimabevægelsen, Enhedslisten og SF. En 

email til de, der havde skrevet sig på listen under mødet 2. september blev formuleret og udsendt. 

Nogen skuffelse. Generelt syntes vi alle at det havde været for forvirrende og dårligt koordineret os i 

mellem, og for uklart hvordan vi ville engagere folk.  Noter fra deltagerbemærkninger fra mødet 2. 

september om cykling: Cykeltyveri, cykelstativer uden mulighed for at låse cyklen fast, tilskud til 3-

hjulet cykel fra kommunen som hjælpemiddel (gives åbenbart kun til el-scooter), Strandvejen i 

Hellerup: nedlæg parkering ved SuperBrugsen så cykelsti kan rettes ud, opret cykelparkering i 

bilparkeringsbåse. Nedlæg cykelstier, de er alligevel for smalle og lav 30 km. 

 

6. Landsmøde 29.oktober i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K 

Både Kasper og Roger gav tilsagn om at deltage. Vi koordinerer når der kommer materiale til 

landsmødet. 

 

7. Økonomi fra kassereren: Kun brugt penge på indkøb til dette møde. 

 

8. Eventuelt 

Roger modtaget forespørgsel fra www.transportlab.dk om vi, mod betaling, ville dele 

spørgeskemaer ud på skoler. Sagt nej tak.  De laver et transport- og tryghedsindex, som flere 

kommuner er med i. Se den på linket. I Gentofte bruger 62% en aktiv form for transport til skole. 

 

9. Næste møder 

Onsdag d. 23 november kl 19.30 hos Tove 

/Roger 

http://www.transportlab.dk/

