
 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 18. maj på Teams 
 

Deltagere: Hanne, Leni, Ole, Jesper 

1. Referat fra sidst. Opfølgning/kommentarer 

Vores hjemmeside er helt opdateret med ny formand og ny suppleant. 

 

2. Valg af referent 

Jesper 

 

3. Konklusion fra vores cykeltur til Tulstrup vedr. cykelsti mellem Tulstrup og 

Ullerød Nord 

Vi har nu set den tunnel under motorsvejforlængelsen, som der er tænkt på ifm. en sti 

(den ligger for enden af Enebakken og munder ud foran støjvolden), men det virker 

som om, der ikke er noget gennemtænkt forslag. Det er uvist om tunnellen vil kunne 

ombygges til at kunne fungere ifm. en ombygning til motorvej. Det er desuden lidt uvist 

hvortil stien skal gå, om det er mod Sophienborg eller Ullerød Nord og 

Hillerødholmskolen. Den lokale beboer mente, at det lokale forslag gik på en sti fra 

tunellen og sydpå langs støjvolden, mens kommunen vist har planer om en gangsti 

nordpå mod Sophienborg. Der er også overvejelser om en tunnel under Isterødvejen 

ved Rosenvej. 

Vi spørger Trafik, Vej & Park, om de har nogen form for planer derude.  

4. Cykelforhold i Ny Hammersholt 

Jesper har ikke fået svar på borgertippet om tildækket advarselsskilt på Store 

Stendamsvej. Der er i mellemtiden lavet login til Borgertip, og hvis Jesper går ind som 

anonym, så kan man ikke se tippet. 

Leni følger op med Jan ifm. generelle udfordringer med Borgertip. 

Hanne har talt med Alex om problemet i Ny Hammersholt. Han fortalte, at ulykken var 

sket ifm. at bilen skulle svinge ind fra Gl. Frederiksborgvej og ikke ud på. Hanne hører 

Alex om der bør laves mere skiltning. 

 

5. Kort status fra Nordsjællands Gruppen "Cykelstier på tværs"  

Gruppen er nedlagt.  

 

6. Seminar om mobilitet i Nordsjælland d. 25. maj kl 16-18 

Bjørn Stauning fra Klimabevægelsen i Frederikssund har inviteret til seminar men der er 

ingen fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage. 

 

7. Status på skilteprojekt med kommunen 

Kommunen har nogle penge til skiltning, der skal bruges inden 1. august, men de har 

ikke så mange konkrete projekter. Vi går videre med de skilte-ønsker, som Hanne har 

identificeret plus fjernelse af de skilte, der ikke længere er aktuelle på Torvet. Desuden 

støtte til Tim Karlls forslag til ny stirute, som vi også talte om på forrige skiltemøde 

med Alex. Hanne deltager i møde fredag. 

 

8. Beslutning om 2-1 veje. Mail fra kommunen 

Vi har fået en mail fra en Thomas Pelle Hjort fra forvaltningen med link til referat fra 

byrådsmøde 24. marts punkt 26, hvor der er en del materiale med forslag om 11 

strækninger med 2-1 veje. Det kan være problematisk hvis der ikke er tilstrækkeligt 

gode oversigtsforhold. Vi tager punktet op igen på næste bestyrelsesmøde for at få 

ordentligt overblik over planerne og også på næstkommende møde med Trafik, Vej & 

Park.  

Leni tager første tørn på at kigge på referater fra ABT-udvalget og Hanne på byrådet, 

og så laver vi en turnus. 

Alle bedes før næste møde læse pkt. 26 på: 

https://dagsordener.hillerod.dk/vis?id=b986b854-e695-4d91-802b-51c08f32174b.  

 

https://dagsordener.hillerod.dk/vis?id=b986b854-e695-4d91-802b-51c08f32174b


 

 

9. Info om cykelsti på industrivænget/Vølundsvej 

Hanne fandt information om et projekt i referat fra Natur, Miljø & Klimaudvalget. 

Hillerød Forsyning skal til at grave på på Industrivænget/Vølundsvej ifm. 

separatkloakering, og det overvejes så at lave en fællessti i den nordlige side. 

Vi bør høre Trafik, Vej & Park hvad planen er. 

 

10. Krydset Holmegårdsvej/Skansevej-venstre sving 

Blev bragt op af Birgitte på sidste cykeltur. Som det er nu er det ikke mulilgt at lave et 

venstresving som cyklist. Man er nødt til at stå af og tage fodgængerfelt først over 

Holmegårdsvej og så overfor Skansevej. Desuden er der ikke automatisk grønt lys for 

fodgængere over Holmegårdsvej, så man skal tit vente længe. Det sidste vil være en 

lille minimumsforbedring. Kommunen har tilsyneladende planer om at ombygge 

krydset. Vi tager det op på på næstkommende møde med Trafik, Vej & Park. 

 

11. Cyklistforbundets kampagne om 2275 km cykelsti 

På cyklistforbundets hjemmeside /facebook kan man finde et forslag fra 

Cyklistforbundet om at 2275 km cykelsti omkring større byer i Danmark vil gøre en 

markant forskel på antal af cyklister. Fokus er især på alle statsvejene. Desuden skal 

der være gode cykelparkeringsforhold ved alle trafikknudepunkter. Endelig cykelstier 

omkring 28 udvalgte byer uden for København, hvor den ene er Hillerød. Her er nævnt: 

1. Cykelsti fra Nørre Herlev til Lynge. 2. NØ: Esbønderup til Nødebo. 3: N: Helsingørvej 

ved Nellerød-Kagerup-Tipperup til Fruebjergvej. 4. NV: Ramløse-Anisse-Nejede-

Tulstrup. 

Hanne spørger forbundet om baggrunden for de foreslåede ruter. 

 

12. Status på afholdte cykelture. Hvordan er det gået? 

De er gået godt, der har været mange med. Det har været annonceret godt i 

Hillerødposten, herunder e-avisen, og i Frederiksborg Amtsavis samt første gang på 

facebook-gruppen ”Hillerød Hyggelig By” og anden gang på vores egen facebook-profil. 

Det er også godt at der er nogen med til at fortælle undervejs. Den første tur gav 2 nye 

medlemmer, så husk blanketter.  

Ole annoncerer turen den 30. maj og den 15. juni sammen med Jytte. Hanne 

annoncerer tuten den 9. juni.  

 

13. Info på vores facebook. Hvem, hvad? 

Alle i bestyrelsen kan sige ja til venneanmodninger på vores facebook-profil.  

Vi ser på ”person-profil” versus ”organisationsprofil” næste gang vi mødes fysisk (og 

hvor alle medbringer deres pc). 

 

14. Vores ønskeliste. Er noget ændret siden sidst?  

Leni har tilsyneladende den seneste udgave, som indeholder rettelsesmarkeringer. Den 

sender hun til alle, og så retter vi endeligt til på næste møde og derefter opdaterer vi 

på vores hjemmeside. 

 

15. Dato for næste møde 

Onsdag den 30. juni kl. 19:30 i Frivilligcenteret. Hanne bestiller lokale. Ole gjorde 

opmærksom på mail fra Frivilligcenteret om adgangsforhold. 

 

16. Evt. 

Hanne vil prøve at arrangere et møde med Trafik, Vej & Park. Hun hører Ivan, hvornår 

de kan. 

 


