
 

Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 
 
 

Referat for mødet tirsdag den 23. april kl. 19.00 i Lyngby i Cyklistforbundets 

lokalafdeling for Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner. 
Mødet blev afholdt i Frivillighedshuset, Lyngby 
 

Deltagere: Niels W., Karl G., Aage K, Antony P. og Gregers M. (referent) 
 

Del 1. Medlemsmøde 
 
1. Orientering om afdelingens og forbundets aktiviteter 

 
1.1 Cykelture i 2019. Herunder cykeltur i seniorugen i Lyngby-Taarbæk mandag den 

20. maj. 
Vi afventer nyt forslag til dato fra Einar om den planlagte cykeltur. 
Vores rolle i cykelturen d. 20/5 i LTK senioruge er primært af være med. 

 
1.2 Cykelland.nu. 

Der er kommet en del indmeldinger om utrygge/farlige forhold. Der laves et overblik 
til mødet i juni. 
Det blev drøftet, at vi ikke skulle prioritere - men måske gerne kommentere – de 

enkelte forslag, inden de sendes videre til kommunerne. 
 

1.3 Vi Cykler til Arbejde. 
Afdelingen foretager sig ikke noget.  

 
2. Medlemmernes forslag og ønsker 
Aage foreslog at Cyklistforbundet bør støtte kampagnen ”Alle børn cykler”. 

Aage havde fået accept fra sekretariatet til at hverve medlemmer med 50 % 
reduktion i kontingentet første år.  

 
Del 2. Bestyrelsesmøde 
 

1. Valg af ordstyrer og referent samt godkendelse af dagsorden 
Niels ordstyrer, Gregers referent. Dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af og opfølgning på referater 
 

2.1 Referat fra mødet den 25. februar 2019. 
Der var ikke noget referat at godkende. 

 
2.2 Referat fra generalforsamlingen den 19. marts 2019. 
Er rundsendt og ingen kommentarer er modtaget. Det er således godkendt. 



 
3. Forårsseminar i Odense den 9. marts. Tilbagemelding ved Niels og Karl. 

Der havde været gruppearbejde om 6 spørgsmål, hvoraf nogle indikerede en ændring 
i Cyklistforbundets struktur i retning mod en stærkere profilering baseret på mere på 
kendte personer end hidtil. 

Karl er bekymret for, hvilken indflydelse/rolle det efterlader til de aktive medlemmer. 
Anden del af seminaret var et godt ”aktivt teater” om hvervning og modtagelse af nye 

medlemmer. 
 

4. Lyngby-Taarbæk Kommune 

 
4.1 Møde om helhedsplan for Virum den 26. februar. Tilbagemelding ved Niels og 

Aage. 
Der er sendt svar til LKT. Et væsentligt punkt er et spørgsmål om lyskryds eller 
rundkørsel på Virum torv.    

 
4.2 Møder om kommuneplan for Lyngby-Taarbæk på rådhuset den 30. marts. 

Tilbagemelding ved Niels. 
Der er ikke særlig meget konkret om cykelforhold. Aage bemærkede, at vi generelt 
bør gøre opmærksom på behovet for hensigtsmæssige cykelstativer, herunder den 

stigende tendens til at ejerne gerne vil kunne låse cyklen fast til stativet. 
 

4.3 Helhedsplan for Firskovvejområdet. Byvandring den 23. april, tilbagemelding ved 
Niels. 
Niels refererede fra en byvandring samme dag og har efterfølgende rundsendt de 

fremsendte kommentarer. 
 

4.4 Planer for Sorgenfri. 
Plan processen starter forfra efter kraftigt pres fra borgergrupper. Men opstarten af 

den nye proces er blevet udskudt. 
 
4.5 Øvrigt. 

Det tidligere forventede udspil fra LTK om cykelstrategi er meget længe undervejs. 
Niels W. forventer at vi bliver inddraget i forløbet med Bæredygtighedsstrategi. 

 
5. Rudersdal Kommune 
 

5.1 Møde med Miljø- og Teknikudvalget den 3. april. Tilbagemelding ved Karl, Einar og 
Niels. 

Det var et konstruktivt møde. Den udleverede emneliste er vedlagt som bilag. Der er 
ikke aftalt noget nyt møde.  
 

5.2 Øvrigt. 
Karl og Gregers deltog et i følgegruppemøde d. 26/3 om ny kommuneplan for Holte 

Midtpunkt. Næste møde er d. 13/5. Der er ikke særlig meget vedr. cykelforhold, men 
der var lydhørhed overfor de synspunkter Karl fremførte, herunder at det nederste 
stykke af Rønnebærvej også er skolevej.  

 
Aage deltager i Cykelmyg arrangementet d. 28/4. 

 



6. Andre samarbejder 
 

6.1 Møde med Friluftsrådet kreds nord den 14. maj. Gregers deltager. 
 
6.2 Hjælp til skolernes cykelprøver i maj i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Aage forklarede at vores roller i givet fald kun vil være ”støttepædagog” for eleverne.  
 

7. Arbejdsplan for afdelingen 
 
7.1 Opdatering af hjemmesiden. 

Niels W. aftaler ændringer med Hanne i sekretariatet og giver derefter vores medlem 
Pia besked.  

 
8. Eventuelt 
Intet. 

 


