
 
 

 
 

Cyklistforbundet, Hillerød afdeling, bestyrelsesmøde 13. januar 2021 
(online) 
 

Deltagere: Leni, Hanne, Ole, Jesper, Mads 

1. Referent vælges 

Jesper tog opgaven. 

 

2. Bemærkninger til forrige referat 

Ift. aktionslisten har Hanne kontaktet den ene cyklist og skrevet, at der nok ikke skete noget før 2022-23, og 

hun har defor foreslået en alternativ vej. Hun har også skrevet som aftalt til kommunen, men endnu ikke 

fået svar og har endnu ikke rykket. 

 

3. Generalforsamling 21/4 

Vi håber stadig på at kunne mødes fysisk. Lokalet i Frivilligcenteret er booket. Den praktiske planlægning 

tager vi senere. 

 

På valg er: Jesper og Leni samt Patrick (suppleant). Jesper og Leni vil gerne stille op igen som menige 

medlemmer. Og Mads som suppleant. Vi hører Patrick. 

 

Ny formand: Hanne tager gerne posten 1 år. 

 

Ordstyrer: Leni spørger Lis. 

 

Referent: Jesper. 

 

Budget for 2021: Der var enighed om 3 poster á 250 kr. til hhv. cykelture, møder (kontingent til 

Frivilligcenteret) samt generalforsamling. Vi skal ikke betale leje for lån af det bookede lokale. Jesper 

indsender budgettet til sekretariatet. 

 

4. Inddragelse af unge medlemmer 

Det er nu lykkes at få et nyt ungt medlem i form af Mads, som også er aktiv i SFU. Mads ser om han kan 

lokke flere med.  

 

5. Novo ansøgning om Cykelkatalog, mail af 11/12 

Der kan søges midler hos Novo Fonden, i givet fald bør det være Hillerød afdeling der søger. Jf. 

beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde og med muligheden for mange corona-relaterede aflysninger, 

synes vi ikke, at det giver mening at søge penge til et katalog i år.  

 

6. Cykelture i 2021, mail fra Lis af 5/1 (ideer: Tibberup hus se mail fra december, DN ture fra 2020) 

Leni vil genplanlægge de to ture, som blev aflyst sidste år: Skansebakken + Møllekrogen, Stenholt Mølle og 

Nødebo (begge med Naturfredningsforeningen). 

Hanne planlægger en tur rundt om Hillerød. Det bliver en mere politisk tur. 

Jytte og Ole vil gerne planlægge nogle ture, bl.a. til Nivågård 

 

Andre turforslag: 



 
 

 
 

 Tur med det nye hospital, fugletårnet ved Novo samt Rokkestenen. Vi skal gøre det klart, at der er 

dårlig belægning. 

 Rute 48 kan være en idé til Store Cykeldag. 

 Besøg hos Tipperup Hus ved Solbjerg Engsø 

 

Turene arrangeres under de gældende corona-regler, og hvis der er forsamlingsbegrænsning, så skal der 

være tilmelding, 

 

Turene kan ligge april, maj, juni og august, evt. også september. 

 

Vi laver vores egen lille folder lige som sidste år. Leni giver Lis besked. 

 

Deadline for at melde ture og datoer ind er 26. februar, så kan vi tage den endelige planlægning på næste 

møde (3. marts). 

 

7. Cykelsti til Favrholm station 

DN har foreslået en alternativ rute til kommunens forslag til stig, da de mener, at kommunens forslag vil 

forstyrre naturen for meget, herunder nogle grævlingegrave. DN’s forslag tager udgangspunkt i en 

eksisterende grussti langs banen og forbi golfbanerne. Der er for og imod forskellige linjeføringer. Man kan 

evt. bruge stien langs Gl. Frederiksborgvej og så forbinde den. Det er vigtigt, at det er en ordentlig sti og 

helst med lys, hvis den skal fungere som pendlersti. Patrick deltager i borgermøde, så vi afventer hvad der 

kommer ud af det. 

 

Vi laver en bestyrelsestur derud i april.  

 

Der er meget fokus på stier til de nye områder, men det er vigtigt ikke at glemme Milnersvej. Hanne laver et 

oplæg. 

 

8. Greater Copenhagen cykelhandlingsplan, se mail af 21/12 

Vi tager handlingsplanen på næste møde. 

 

9. Kommunikation med medlem, Lise, om banesti og skiltning om lukning 

Jf. kommunikationen er det nogle problemer i området ved banestien/Thorsvang/Frejasvej pga.  diverse 

byggeprojekter. 

 

10. Lokalt VCTA-arrangement? 

Vi ved ikke endnu, hvad planerne er for et nationalt VCTA og der er ikke p.t. stemning for at bruge kræfter 

på et lokalt arrangement, så vi afventer et evt. udspil fra sekretariatet. 

 

11. Cykelslange henover Baneterrænet, artikel fra Hi. Posten i december 

Lyder som et rigtig godt forslag.  

 

12. Evt: 

Cykelstien langs jernbanen fra viadukten og op til overfor Carlsbergvej er en dårlig grussti, som med fordel 

kan asfalteres. Det tager vi på vores ønskeliste. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 3. marts. Vi regner foreløbigt med, at det også bliver virtuelt. 

Vi har også et møde 7. april. 


