Cyklistforbundet Hillerød - bestyrelsesmøde 24. juni 2020
1. Lokalt VCTA-arrangement i september
Vi er udfordret af, at arrangement ligger lige efter sommerferien. Vi havde planlagt 2
konkurrencer, hvor den ene skulle være et gratis medlemskab til de første 10 tilmeldte,
og den anden skal være til største hold. Vi skal så finde en dag til præmieoverrækkelse.
Kan være i oktober og foregå hos den vindende virksomhed.
Hanne vil godt står for at samle op på mails. Leni gensender mail med vores ideer. Vi
laver et indlæg i fællesskab. Leni skriver til Michael.
2. Cykelture i 2020
Der var 8 på turen til Store Cykeldag. Der var 5 + Hanne og Ole til turen den 17/6.
Næste tur er 11. august med Leni som turleder og Jesper som co-pilot. Hanne er
backup. Leni kontakter DN.
Næste tur er 22. august med Ole som turleder.
3. Forslag om sti langs kollegiet fra Banesti til Frederiksborg hal, mail fra Else 29/4
Vi har fået et positivt men generelt svar fra Dan Rise på vores henvendelse. Hanne
havde mødt Jan Bährents, som havde sagt at de vil flytte stien lidt, så den udmunder et
bedre sted. Leni spørger kommunen, hvordan det går med det.
4. Svar på vores høringssvar til Ny Klimastrategi?
Der er kommet et svar til Hanne, hvor de har angivet, hvad de vil gøre. Det er i dag
(24. juni), at Byrådet skal godkende/vedtage klimastrategien.
5. Cykelgadeforsøg i Helsingørsgade/Østergade i sommeren 20, sat i gang 12. juni
Der er mange skilte, men der er ikke noget, hvor der står, at man kun må køre 30
km/t. Jytte har oplevet, at der ikke rigtig er respekt for det.
6. Cykelland kampagnen
Vi har haft brugt kampagnen ift. kommunen, og måske har den haft indflydelse på ders
missing link analyse. Men vi kan ikke konkret sige, at det er den kampagne, der har
ført til noget.
7. Mail fra Christian Weber Pedersen om Milnersvej
Det er dejligt med den slags henvendelser, men forslaget fra Christian (en smal og delt
cykelsti/gangsti) er ikke godt. Det må være kommunen, der finder en god løsning. Leni
samler op og svarer Christian, at vi p.t. ikke har en god løsning. Og spørger kommunen
om status.
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8. Cykelsti på Tamsborgvej, se mail af 5. juni
Planen har vøret til behandling i ABT-udvalget og de har set på vores kommentarer.
Høringssvar:
1. Detailprojektet vil angive stoplinjer for cyklister og bilister. Det er ikke tiltænkt, at cykelstierne skal
afbrydes inden krydsene. Hvis det er muligt, vil cyklisternes stoplinje være placeret 5 m foran
bilisternes stoplinje.
2. Det vil ikke være muligt at udføre gennemført cykelsti gennem det signalregulerede kryds ved
Skansevej. Gennemført cykelsti anvendes kun ved de mindre veje som Wedells Vænge og
Hjortholmvej. I stedet vil cyklisterne blive ledt gennem krydset med afmærkning.
3. Det vil i detailprojektet blive vurderet om det er muligt at etablere en ”venstresvingsbås” for
cyklister mod Dyrehavevej. Umiddelbart vurderes det dog, at den svingende cykeltrafik er minimal og
at der på stedet er ringe plads til særskilte baner til svingende og ligeudkørende cyklister.
4. Dyrehavevejs udmunding i Tamsborgvej skal give plads til bustrafik i begge retninger. Det ligger
uden for cykelstiprojektet at foretage ændringer på Dyrehavevej.
Vi er overvejende tilfredse med deres svar – svaret it.
9. Facebook side
Vores side kan findes ved at søge på ”Cyklistforbundet Hillerød”. Vi har p.t. 132 følgere.
Såvel Jesper som Leni, Hanne og Ole har redaktørstatus. Læg endelig nyheder og
billeder op. Vi skal vænne os til, når vi starter en cykeltur, at sige, at vi tager billeder,
som vi måske vil lægge på facebook, med mindre de siger fra.
Nyheder lægges på som almindeligt opslag (vælg evt. ”startside” i menuen til venstre
for at få det billede frem, hvor man kan lave opslag. Cykelture og generalforsamling
m.v. bør vi oprette som ”Begivenheder”, så kan folk også vise interesse og melde sig til
uforpligtende.
10. Er Hillerød gået med i Supercykelstiarbejde
På henvendelse fra Allerød og Halsnæs kommuner mhp 3 stier, forlængelse af
nuværende supercykelsti Allerød-ruten, ny Hillerød til Lynge delt mellem Hillerød og
Allerød kommuner samt Hillerød-Frederiksværk eller Hillerød-Hundested delt med
Halsnæs. FAA 14/5 og ABT UDVALG 6. maj, se vedhæftet referat
Det er tilsyneladende ikke noget Hillerød Kommune her og nu vil gå videre med.
Vi kunne med fordel se på, til efteråret, hvortil/fra vi gerne vil ahve supercykelstier.
11. Næste møder
Onsdag den 19. august kl. 19:30. Leni prøver at få lokale i Frivilligcenteret.
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 11. november
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