
  

Referat fra bestyrelsesmøde 9. februar 2022 online 
 

Deltagere: Hanne, Ole, Jytte, Henrik, Leni, Jesper 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent        

2. Referat fra sidste møde 12.01.22     

3. Siden sidst    

4. Regnskab 2021/budget 2022    

5. Status på cykelture og program   

6. Planlægning af generalforsamling d. 16. marts kl 18.30 i cafeen i Frivillig centeret 

7. Nyt fra ABT udvalg  

8. Skal vi have ekstra aktiviteter i år p.g.a. cyklens år?  

9. Borgertip  

10. Vores mail box- kritisk sikkerheds under retning   Hanne 

11. Evt. 

12. Dato for næste b. møde 

1. Valg af referent 

Jesper 

2. Referat fra sidste møde 12.01.22  

Ingen kommentarer ud over at udestående fra Hillerød Kommune tages op med dem på 

generalforsamlingen. 

3.Siden sidst  

Vi har 40 års jubilæum i år i lokalafdelingen. 

Der er stadig udfordringer ved Frederiksbro med høje kanter/manglende ramper. Hanne sætter det på en 

huskeliste til Hillerød kommune. 

Ole bekræfter at der er udfordringer med betonklodser på den smalle cykelsti langs Slangerupgade. Hanne 

skriver til Ivan om det. 

Der falder kirkegårdssten ned på cykelstien langs Frejasvej med mellemrum. Sidst Hanne var forbi var de 

fjernet. 

Vi har fået brev fra Landsformanden om at vi kan søge op til 3.000 kr. til aktiviteter til Vi Cykler Til Arbejde. 

4. Regnskab 2021/budget 2022 

Jesper gennemgik regnskabet, der kun har to poster: Lokaleleje og forfriskning (is) på den ene cykeltur. Den 

samlede regning på is var 390 kr. men Jesper fik ikke bedt om overførsel fra Cyklistforbundet i 2021, så der 

kan kun dækkes med den kontantbeholdning, der var på 207 kr. Det er derfor de 207 kr. der indgår i 

regnskabet, mens Jesper selv dækker restbeløbet. 

Vi har som aftalt søgt om 1.000 kr. for 2022 og de er bevilget. 250 kr. til kontingent til Frivilligcenteret, 500 

kr. til GF og 250 kr. til cykelture. 

 

5. Status på cykelture og program: Hvem er medturledere?, retningslinier for aflyste ture?, skal der være 

tilmelding? trykning af program?  

Leni 3 ture: 

16. maj (19-20:30) aftentur til Strødam (Hanne) 

1. juni 15:30-18 til Melløse (Ole) 

5. juli 16-18 til Tokkekøb Hegn (Jesper) 

 



  

Hanne 3 ture: 

26. april 16-18 til Grønholt (Henrik) 

31. august 16-19 Lynge grusgrav (30 km) (Leni/Henrik) 

13. september 16-18 til Skovskolen (Henrik) 

Jytte og Ole 3 søndagsture: 

22. maj 10-15 Mølleå-turen (start: Lyngby station) 

12. juni 10-16 Nordkysttien fra Hundested til Tisvildeleje (Store Cykeldag) 

14. august 10-16 Rute 31 til Farum 

Det skal fremgå for hver tur, at turen aflyses i tilfælde af meget dårligt vejr. Aflysninger meddeles på 

afdelingens facebook-side. 

Hanne og Leni har bedt om tilmelding – gerne senest kl. 12 samme dag. Ole har skrevet at tilmelding er 

dejlig, men ikke nødvendig. Vi vil gerne undgå at blive mere end 25 pr. tur. 

De færdige turforslag sendes til Lis fra vores DCF-mail.  

Turledernes sørger selv for at få turene annonceret i Frederiksborg Amtsavis og Hillerødposten samt på 

facebook-siden. 

6. Planlægning af generalforsamling d. 16. marts i cafeen i Frivilligcenteret 

16. marts var eneste ledige dag i Frivilligcenteret, så det bliver der. Vi går efter start kl. 19, men bestyrelsen 

må gerne være der 18:30 og gøre klar. 

Dan Riise har sagt ja til at ABT udvalget vil deltage. I praksis er det dog kun næstformanden Thomas 

Brücker, der kan deltage. De øvrige er til KL møde i Aalborg. Hvis Thomas ender med at melde fra, så må vi 

have en plan B – fx at sætte folk til at diskutere forskellige spørgsmål i grupper. Vi kan også invitere Ivan og 

andre fra Trafik, Vej og Park. Hanne og Leni planlægger oplæg med Thomas. 

Hanne sender invitation ud til medlemmerne på mail. 

Vi spørger Lis om hun vil være dirigent. 

Jesper er referent. 

Ole, Jytte og Hanne er på valg. Alle tre genopstiller. Jesper og Leni er ikke på valg. 

Henrik genopstiller gerne som suppleant. I dag er Mads og Patrick suppleanter. 

Vi hører om Patrick vil fortsætte som revisor, og Jacob om han vil fortsætte som revisorsuppleant. 

Ole sørger for øl og sodavand. Hanne køber noget corona-sikker snacks. 

Jesper medbringer PC og kobler på projektor. 

7. Nyt fra ABT udvalg  

Salpetermose-stien: ekspropriation m.v. Vi har tidligere kommenteret på forslaget til sti ift. 

cyklistsikkerhed. Som forslaget så ud, så er der ikke cykelsti hele vejen ud til det nye sygehus. Men det er 

lidt uklart præcist hvad forslaget indebærer.  

Der er afsat 38 mio. kr. i alt til Salpetermose-stien, Pøleåsti-forbindelsen samt kommunens andel af 

stationsdelen.  

Hillerød Kommune har modtaget invitation fra Det nationale Cykelfagråd om at deltage i en cyklist-

undersøgelse her i 2022. 

8. Skal vi have ekstra aktiviteter i år p.g.a. cyklens år? forslag? 

Vi kan høre på GF, om der er nogen, der har gode idéer. 



  

Hanne foreslog, at vi hører Frederiksborg Amtsavis om de vil lave en gennemgang af skolevejene. Der er ret 

lav deltagelse på Hillerøds skoler i ABC-kampagnen. Så vi kan også opfordre kommunen til at opprioritere 

deres deltagelse. 

9. Borgertip   

Både Leni og Jesper kan ikke melde sig til Borgertip, fordi de ikke kan huske det oprindelige kodeord. Vi må 

bede kommunen om enten at fjerne obligatorisk at være tilmeldt for at kunne bruge Borgertip eller at det 

skal være let at ændre kodeord. I dag kan man kun indgive anonymt tip hvis man medsender billede. 

Vi giver beskeden videre til forvaltningen og/eller Thomas Brücker på GF. 

10. Vores mailbox - kritisk sikkerhedsunderretning  

Skyldes nok kun at en af os andre har logget ind på mailen. 

11. Evt. 

Det er stadig Lenis navn og adresse, der står på Google. Leni prøver at ændre det. 

12. Dato for næste bestyrelsemøde 

Næste møde bliver GF, hvorefter vi konstituerer os og aftaler et møde i april. 


