
Fremtidigt arbejde for 2020, Cyklistforbundet Vestegnen. 

Vi vil arbejde for: 

1. at Cyklistforbundet bliver mere synligt på Vestegnen -Synlighed med kontakt til kommunen, 
deltagelse til mange arrangementer samt i avis, netværk og sociale medier. Altid med en 
positiv tone. 
 

2. arbejde videre med at samarbejde med kommunerne omkring trafiksikkerhed og alt hvad der 
rør sig omkring cykelstier, fremkommelighed, belysning, fokus på smalle bomme, sikker 
cykelparkering, cykelpolitik, cykelarrangementer, cykelturisme etc. Forsøge at gøre os mere 
synlige over for kommunens medarbejdere og evt. lave cykelture med politikere, afholde 
møder med kommunen og foreslå cykelpolitik og supercykelstier. 
 

3. arbejde videre med at gøre opmærksom på Cyklistforbundet og vores arbejde og at hjælpe 
kommunerne til at sprede og forbedre Cyklistforbundets 4 faste kampagner (VCTA, ABC, Vi kan 
cykle) og store cykeldag. Evt. hjælpe skolerne med at sætte MERE fokus på kampagnerne og 
cykling som et sundheds og grønt miljøaspekt. Få kommunerne til at samarbejde omkring 
kampagnerne, så vi ikke selv skal gøre arbejdet.  
 

4. Vi vil arbejde mere for, at få øget opmærksomheden på cykling som sundhedspotentiale og få 
skabt en cykelkultur for borgere med anden etnisk kultur og synliggøre cykling som bidrag til et 
bedre klima. F.eks. gøre opmærksom på cykling i forhold til nogle af FN  17 verdensmål, og at 
arbejde mere med kontakt til kommunens sundheds-, klima- og miljøpersonale og sikre 
kontakt til børn og unge for at få dem til at cykle mere. Inspirere til cykellege i børnehaver, 
deltage i cykelkampagne og cykling i skoler og f.eks få arrangeret trafiksikkerhedslegedage i 
samarbejde med kommunen. Samarbejde med idrætskonsulenter og skoleidrætslærere. 
 

5. Vi vil arbejde for at få flere medlemmer og få flere yngre med i bestyrelsesarbejdet - gerne 
frivillige med egne initiativer. Og arbejde for flere underudvalg, som ikke er i bestyrelsen. 
Cykeltursudvalg, trafiksikkerhedsudvalg, Ad-Hoc udvalg, kampagneudvalg, Pr-udvalg, sociale 
udvalg. Der er mange, mange spændende muligheder for at arbejde med cykling, men det 
kræver mange frivillige hænder, som skal bruge lidt tid.  
 

6. arbejde videre med NETVÆRK med interesse for cykling f.eks andre frivillige i 
Cyklistforbundets afdelinger, cykelforeninger f.eks. Cykling uden alder (CUA), Tandemklub, 
Røde Kors, Motionscykelklubber ogetc. 
 

7. Gøre opmærksom på cykelture i Vestegnen. Cykelture for alle borgere, både børn, forældre, 
seniorer og politikere. F. eks i samarbejde med DCF, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet, kommunen, skoler etc.  F.eks. udveksle ture med de andre cykelafdelinger i DCF. 
Rødovre/ Hvidovre-Brøndby -København, Holbæk, Roskilde etc.   

 


