
Cyklistforbundet – Gentofte Afdeling 

 

Referat af bestyrelses- og aktivmøde tirsdag, den 29. januar 2019 

Hos Tove 

Til stede var: Roger, Kirsten, Niels, Tove og Annette  

Afbud fra: Otto og Christian. 

 

1. Valg af mødeleder og referent 

Tove blev valgt som mødeleder og Annette som referent 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Trafikudvalg 

Krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej: Henvendelse om igen at se på signal for cykli-

ster fra Frederiksborgvej, der viser rødt, selv om der ikke er grønt for krydsende trafik, er 

blevet afvist med at man ikke har nogen planer om at kigge på krydset. Park og Vej forhol-

der sig stadig ikke til cyklisternes problem og fristelse til at køre over for rødt. 

Munketorvet: Positivt. Kommunen har opsat grøn højrepil for cyklister samtidig med biler-

nes grøn højrepil for højresving fra Vangedevej ad Kildebakkegårds Allé. Skiltet med und-

tagelse for højresving fra Vangedevej mod højre til Vangede Station er nu flyttet fra den 

nærmeste lygtepæl og sat korrekt op på signalstanderen.  

Fuglegårdsvej: En borger spørger til cykelsti. Roger har anbefalet borgeren at tippe på 

DCFs nye hjemmeside Cykelland https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-

mener/CykellandNu, hvor man kan skrive ind om et problem.  

Strandvejen: Der er blevet lavet nye parkeringsbåse. Problemet, som tidligere er påpeget, 

med de hurtigkørende cyklister og parkeringsforholdene er endnu ikke løst.  

 

4. Cykelland.nu 

Cyklistforbundet har lanceret en hjemmeside for at fremme cykling i hele landet med disse 

4 skarpe ønsker til Folketinget / Regeringen:  

1: Giv 25.000 danskere tilskud til at købe en elcykel 
2: Indfør flere 30 km/t-zoner i områder med mange gående og cyklister 
3: Indfør en skattemæssig fordel for cykelpendlere 
4: Støt kommunerne i at anlægge flere trygge og sikre cykelstier via en fast national cykel-
pulje 
 
På siden kan man også registrere steder, hvor man er utryg eller ønsker ændringer. Der er 

endnu ingen registreringer i Gentofte. Enighed om at registrere Jægersborg Allé. Hvem gør 

det? 

 

5. Landsmøde 2018 

Roger rapporterer: Forløb meget positivt. Spændende nyvalg af 2 HB medlemmer. Gode 

https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/CykellandNu
https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/CykellandNu


foredrag med bl.a. Burkhard Stork, direktør i de tyske cyklistforbund – ADFC, som fortalte 

om, hvordan man satser voldsomt på supportere (som er aktive i kortere tid, mere målret-

tet) i stedet for medlemmer, fordi medlemmerne, som hos os, bliver ældre år for år. Selv om 

der kommer nye medlemmer, så er de gamle af alder, så på den måde vil foreningen uddø. 

ADFC har i dag 10 gange så mange medlemmer som DCF og meget mere bureaukrati.  

 

6. Grønt Råd møde den 9. oktober 

Roger rapporterede om et godt møde med ekskursion til skybrudssikring på Mosegårdsvej.  

 

7. Cykelpanel møde den 22. januar, næste møde den 12. marts 

Roger deltog og havde udsendt referatet med indkaldelsen til dette møde.  

Der efterlystes en plan for hvor der planlægges cykelstier og i hvilken rækkefølge. 

 

8. Senior Trafik Café 

Roger deltog. Park og Vej arrangerer og det forventes at blive 8. maj om eftermiddagen. Vi 

er ikke direkte involveret og det mest cykelrelaterede bliver, at man kan prøve en elcykel. 

 

9. Dato for næste generalforsamling 

Afholdes den 11. marts kl. 19.30 i Frivillighedscenter på Hellerupvej 24.  

Alle de tilstedeværende genopstiller. 

Tove får styr på det praktiske.  

Ny kontaktperson er Julie Schack, som inviteres til at deltage.  

https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Hovedbestyrelsen/Medlemmer-

af-hovedbestyrelsen 

 

 

10. Status på økonomien  

Tove gjorde rede for regnskabet 2018, som bliver sendt til Roger og til sekretariatet. Tove 

redegjorde derefter for budgettet, som balancerer med et tilskud på 1600,- kr. Der budget-

teres med 400 til afholdelse af generalforsamling, 900 til afholdelse af møder og 300 til øv-

rige udgifter.  

 

11. Eventuelt 

’Vi cykler til arbejde’ kampagnen kører snart. Er der nogen, der vil arrangere noget? 

 

12. Næste møde 

11. marts i forlængelse af generalforsamlingen.  På mødet fastlægges de næste møder.  

 

 

 

Ref.: Annette 

030219 
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