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Beretning 2019
Gentofte Afdeling
2019 har været et stille år. Vi har arbejdet med de utrygge steder, som folk har indberettet på cykelland.nu
i starten af året. Der var 44 indberetninger i Gentofte. Vi har kigget på dem alle sammen. De steder som vi
ikke umiddelbart kunne forholde os til delte vi blandt os og tog rundt og kiggede på. Nogle handler om
trafikanternes adfærd, men de kan måske bruges i Park og Vej, når de tilrettelægger trafikkampagner.
Resultatet er nu en opstilling, hvor vi prioriterer de steder, som vi vil tale med Gentofte Kommune om, der
kan gøres noget.
Grønt Råd: Der er ikke for tiden cykelting på dagsorden, men Kommunalbestyrelsen har nedsat to
opgaveudvalg: Fremtidens Transport og Opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte. De afleverer
indstilling til kommunalbestyrelsen i april/maj 2020, men vi har i Grønt Råd fået en orientering hvad de
afleverer, hvor specielt cykling indgår som en vigtig brik i deres bud på fremtidens transport. Så der er
meget positive holdninger til cykling. Grønt Råd er et godt sted at netværke.
Vi har holdt bestyrelses- og aktivmøder i januar, marts (efter generalforsamling), maj, august og november.
Vi har kun brugt penge til medlemskab af Frivilligcenteret, som giver os lokale til generalforsamling, og
forplejning til generalforsamling og møder.
Vi har snakket om at lave en cykeltur med indhold, men det er ikke lykkedes endnu.
Kasper og Niels var delegerede på landsmødet den 26. og 27. oktober i Høje Tåstrup. Roger deltog også. Et
af de spændende indlæg var Anne Eriksson fra Vejdirektoratet som talte om trafiksikkerhed for cyklister.
Hjemmesiden har fået nyt udseende, fordi Cyklistforbundet har skiftet system. Til gengæld er den blevet
bedre at se på mobiltelefon og lettere for os at lægge oplysninger ind på. Cyklistforbundet har arbejdet en
del med organiseringen, så den henvender sig til forskellige brugergrupper. Vi mangler stadig rigtigt at
lægge nye ting ind. Vi har dog fået indkaldelsen til generalforsamlingen og vores vedtægter på.
Og så vil vi lave en facebookgruppe, som vi vil invitere vores medlemmer til at kigge på ved at sende en
nyhedsemail til de medlemmer sekretariatet har emailadresser på. Det er sket op til denne
generalforsamling.
Roger Christensen, formand
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