
Referat fra Bestyrelsesmøde i Cyklistforbundets Gentofte-afdeling  

den 12/5 2022: 
 

Deltagere: Roger, Annette, Niels, Tove, Kirsten, Kasper 
 

1. Mødeleder: Roger, Referent: Kasper 

 

2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendes af alle de fremmødte. 

 

3. Gentoftes klimaplan. Roger orienterer om Gentofte Kommunes nye klimaplan, hvor cyklen 

spiller en ikke perifer rolle. Cyklistforbundet er nævnt eksplicit i planen. Der er gode takter med 

konkrete cykelfremmende forslag i planen. Roger funderer i plenum: Ville 

hastighedsbegrænsninger bevirke, at flere har lyst til at cykle? Annette, Niels og Kasper vil 

nærlæse planen og kigge på at lave et høringssvar inden høringsfristens udløb den 26. Juni 

(Niels efter 13. Juni). Den 2. juni er der Borgermøde. Roger og Kasper deltager.  

 

Andrea fra Klimabevægelsen har henvendt sig omkring mulighed for fælles høringssvar. Roger 

videresender mail til Annette, Niels og Kasper for kontakt. 

 

4. Trafik 
- Vigepligt for rulleskøjtesti ved Skovshoved havn: vi beslutter ikke at gå ind i sagen. 

- Roger fortæller om problemer med lyssignal i Lyngby: Firskovvej/Jægersborgvej. Cyklister 

skal anmeldes på forhånd for at få grønt. Det giver unødvendig ventetid uden at gavne andre. 

Roger har mødtes med Lyngby Kommune, der har lovet at kigge positivt på sagen. Lyngby 

afdeling af Cyklistforbundet er med på sidelinjen. 

 

5. Nyt fra alle 

- Kirsten (vores repræsentant i Grøn Guide) er blevet naturambassadør. De er omkring 12-14 

stykker. 

- Forårsseminar omkring foreningens strategi-arbejde den 21. maj. Roger deltager, Kasper 

forsøger at tilmelde sig til trods for at deadline for tilmelding er overskredet.   

Vi fik en god snak om ”generationskløften” i forbundet, hvor de unge er i klart undertal. Der er 

ingen nemme løsninger umiddelbart, men vi drøftede/overvejede/filosoferede i plenum, om ikke 

en mere konkret aktivistisk tilgang med demonstrationer og happenings kunne være vejen frem 

(som man ser det p.t. i klimabevægelsen), hvis vi ønsker flere unge tager aktivt del i forbundets 

arbejde. Og at denne mere aktivistiske tilgang bindes mere op på klimakampen (der jo i høj 

grad appellerer til ungdommen). 

 

6. Økonomien fra kasseren. Økonomien er i plus. Problemer kan opstå senere på året pga. af de 

stigende (fødevare)priser. Vi kan dog søge ekstra midler af forbundet, i så fald det bliver 

aktuelt. 

 

7. Eventuelt. Annette spørger i forhold til cykler, der bliver doneret til ukrainerne. Hvem 

koordinere dette i Gentofte? Annette undersøger sagen nærmere i kommune-regi, Roger (og 

Kasper) kontakter ledelsen mhp. en udredning desangående.  

- Rogers idé: Cykel-repair-café i Byens Hus 

 

8. Næste møde er aftalt til onsdag den 14. September. 


