
 

9. januar  2022 

 

 

Bestyrelses- og aktivmøde 
 Tirsdag d. 11. januar kl. 19:30  

På teams 

 

Dagsorden 

 

 

1. Valg af mødeleder og referent 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst afholdte møde 

 

 

3. Trafik 

- Gentofte kommune har lavet højresving for rødt på Brogårdsvej Ved Stadion og Gentoftegade. Det 

er jo dejligt. Men Ved Stadion har de syntes, at der i stedet for hajtænder for højresvingsbanen på 

cykelstien, skal være små hajtænder på tværs af hele cykelstien, fremskudt helt fremme Ved 

Stadion, så også ligeudkørende møder hajtænder ude i krydset. Jeg har klaget over at det er 

forvirrende både for cyklister og svingende bilister (kan de tro cyklister skal holde tilbage selv om 

de har grønt?). Kommunen har lovet at lave det om i ’det nye år’ når de skal lægge nyt asfalt på 

Brogårdsvej. 

 

 

4. Økonomi fra kassereren 

- regnskab 

- nyt budget 

 

5. Nyt fra alle 

- Grønt Råds møde den 30. september (Roger) 

- Landsmøde 30.oktober (Roger) 

 

6. Generalforsamling 

- Hvordan og hvornår afholder vi den i  år? 

Frivilligcenter er lukket frem til 17. januar pga. Covid-19 og Byens Hus frem til 1. marts pga. 

ombygning. 

 

7. Vores revisor Christian Kruse-Larsen er død. 

Kirsten og Vicki deltog bisættelsen i Skovshoved Kirke fredag den 3. december med en bårebuket 

fra os. Vicki er valgt som revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste møder 

 

 

/Roger 

Roger blev valg som dirigent og Otto som referent

Referat af bestyrelsesmødet den 22. september 2021 blev godkendt

Det er igen muligt at cykle fra Strandpromenaden til Tuborg Syd. Hvad 3 sten skulle være der for vides ikke. Endvidere grus og problemer, når man kommer op til rundkørslen.

Kasseren var ikke med på team. Har efterfølgende oplyst, at hun var faldet i søvn.

Generalforsamling aftalt til den 22. marts 2022 - efterfølgende flyttet til den 31. marts 2022

Bårebuketten skal betales af foreningen.

Deltagere: Roger, Niels, Kasper og Otto




