
Referat af bestyrelsesmøde 13/10 i FC  

Tilstede: Hanne, Ole, Henrik Nejst og Leni 

Afbud: Jesper, Jytte, Mads og Patrick 

 

Henrik deltog i mødet, fordi han skal med til Landsmøde 21. Henrik er mangeårigt medlem og har tidligere 

været aktiv i Cyklistforbundet Hillerød. Henrik er lige gået på pension fra sit arbejde i Vejdirektoratet. 

 

1. Valg af referent: Leni 

 

2. Referat fra sidst 

Leni: mangler dato og deltagere. – Hanne kunne fortælle, at høringssvaret er sendt til kommune og 

bestyrelse (?), og at det kommer på hjemmesiden. 

 

3. Siden sidst/bordet rundt: Hanne har været til Cph bikefestival 16/9, og det var godt. Der blev bl.a. 

fortalt om et GPS overvågningssystem, som flere kommuner har købt og som flere bilejere leverer 

frivilligt input til. Det kan fortælle en masse om vores bilvaner. 

 

Hanne fortalte om klima demo i Hillerød. Hun har lagt fotos på Facebook opslag. 

Den 6/11 er der Folkets klimamarch kl. 13 i Hillerød. 

 

Hanne sender presseindlæg om Gammel Frederiksborgvej. Hun vælger Jespers version. 

 

Leni fortalte om cykeltur 16/9, hvor vi var 7 deltagere, bl.a. 2 nye medlemmer, som har deltaget i 

flere ture. Vi havde en god tur. 

 

Hanne fortalte om Landsmødet. Der er ikke mange tilmeldt, og det afholdes på 1 dag. Der skal 

vælges nyt arbejdsprogram, og vi kom med input til Hanne og Henrik. 

Der er flere af HB-medlemmerne på valg, som ikke ønsker genopstilling.  

 

4. Nyt fra ABT møder: I sidste møderef fra 6/10 pkt 3, Genskabelse af dobbeltallé på Batzkes bakke og 

enkelt lindeallé på Københavnsvej. Ifølge vedhæftet tegning skal der cykles på et brostensbånd. 

Leni kan se mange problemer i dette forslag, og hun skriver et presseindlæg i sit eget navn. Men 

appellerer til, at Cyklistforbundet Hillerød protesterer. ABT har godkendt forslaget med 4 mod 1. 

Hillerød byråd ønsker generelt vejtræer mange steder. – Læs gerne ABT referatet på kommunens 

hjemmeside. Tjek også pkt. 2 om lille Markedsplads og se den vedhæftede tegning.  

 

5. Nytænkning af ønskeliste: Vi blev enige om en forenkling af listen og en opdeling af ønsker til hhv 

centrum og andre bynære områder. Listen er for Hillerød by samt indfaldsveje og stier dertil. Hanne 



laver et forslag ud fra det. Leni skriver en ny indledning ud fra vores snak. Hanne og Leni sender 

forslagene til bestyrelsen inden næste b-møde. 

 

Leni mener, at politikerne har sagt, at det især er Hillerød bys tur til at få bedret forholdene for 

cyklister. Leni tjekker op på det. 

 

6. Næste b-møde: Hanne sender dato(forslag?) 

 

 

 

 

  


