
Bestyrelsesmøde 4. maj 2020 

Afholdt på Messenger. 

Deltagere: Leni, Hanne og Jesper (referent). 

1. Cykelture i 2020 

Vi har meldt ud, at turene i maj er aflyst. 

Hanne vil gerne fastholde turen 17/6, men under de gældende regler. Det skal 

annonceres i lokalaviserne og facebook. Der bør være tilmelding. Ole og Jytte 

gennemfører Nivåturen som privat arrangement (den annonceres ikke). Leni aftaler 

med Ole hvorvidt turen 14/6 gennemføres. Vi regner med at kunne gennemføre turen i 

august på normal vis.  

2. Forslag om sti langs kollegiet fra Banesti til Frederiksborg hal, mail fra Else 29/4 

Else Jensen-Storch har foreslået en cykel/gangsti fra Banestien og ned mod 

svømmehallen. Den skal føres enten højre eller venstre om kollegie/ungdomsboliger. 

Det er en god idé, vi skal blot undgå, at den ender midt på parkeringspladsen. Else har 

også sendt mailen til Peter Langer og Tue Tortzen og fået positiv respons på den. Leni 

skriver til udvalget, at vi støtter ideen. Hanne tjekker, om der er lys på stien bag 

sundhedshuset. 

3. Klimaarbejde i kommunen, høringssvar til Ny Klimastrategi, Hanne, samt indlæg i 

lokalaviser (1/4) og efterfølgende læserbrevs korrespondance 

Hanne har indsendt vores høringssvar, men endnu ikke fået svar på det. Desuden fik vi 

det fint eksponeret i lokalpressen.  

4. Cykelgadeforsøg i Helsingørsgade/Østergade i sommeren 20 vedtaget af ABT udvalget 

1/4, interview af journalist fra FAA af Leni og artikel i FAA 22/4 

Peter Nærum havde fin kommentar i Amtsavisen lørdag 2. maj om cykelgadeforsøget – 

bl.a. om at det måske er misvisende at gennemføre forsøget under corona-virussen.  

5. Ny Facebook side, Jesper 

Jesper kigger på, hvad andre afdelinger som fx Lyngby-Tårbæk eller Gribskov gør og 

vælger ud fra det at nedlægge den ene af vores to sider. Når det er besluttet, så 

lægger han et opslag op på den side der nedlægges og opfordrer folk til at følge den 

anden. 

6. Cykelstativer i byen og på stationen, Ivan og Thomas 

Kommunen søger støtte fra Cykelpuljen til nye cykelstativer, vi hører nærmere, se mail 

af 6/3 fra Ivan. Leni har ikke rykket for svar. Men vi skal huske at spørge, når vi ser 

ham næste gang. 



7. Lokalt VCTA-arrangement i september 

Vi springer på vognen, når vi kommer derhen, med det forslag, som vi havde forberedt. 

Leni tjekker op på forslaget. Vi har fået bevilget 5.000 kr. til præmier, men vi må se, 

om de stadig er der.  

8. Konference om hastighedsgrænser, mail fra Ivan 23/2. Forespørgsel sendt til Klaus 1/5. 

Konferencen blev aflyst. 

9. Cykelfællesskaber, DGI 26/2 og aftale 23/3 

Vi har ikke hørt mere siden. DGI organiserer nogle cykelfællesskaber, hvor folk kan 

cykle sammen.  

10. Evt. 

Der har været overskud på Holmegårdsvej-projektet – det vil blive brugt på projekter 

på Milnersvej.  

Møderne 25. marts og 5. maj er aflyst pga. Corona-restriktioner. Vi holder et nyt 

virtuelt møde 9. juni kl. 19:30 (Leni laver opkald på Messenger). 

 

 

 

 


