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Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal  
17. september 2021 
Kontakt: cyklistforbundet.lyngby-rudersdal@mail.dk. 

 

Kære medlemmer 
 

Vi kan nu igen komme i gang med vores lokale aktiviteter efter en langvarig nedluk-
ning på grund af Corona situationen. Vi starter med vores udskudte generalforsamling 

og et par møder. 
 

Generalforsamlingen 2021 
Afholdes torsdag den 7. oktober kl. 19.00 i Frivilligcenteret på Rustenborgvej i 
Lyngby. 

 
Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet. 

 
Afdelingsmøder - åbne for alle medlemmer 
Afholdes på følgende dage: 

 
• Mandag den 15. november kl. 19.00 i Lyngby og 

• Mandag den 13. december kl. 19.00 i Lyngby. 
 
Cykelture 

Vi venter til foråret med vores cykelture. Som beskrevet i sidste nyhedsbrev arbejder 
vi med følgende idéer: 

 
• Tur i den nordlige del af Rudersdal kommune. 
• Tur langs Mølleåen fra Lyngby til Strandmøllen, hvor vi cykler den ene vej på nord-

siden og hjem på sydsiden med start i Lyngby. 
• Tur til Ermelunden mv. 

• Tur: Birkerød st. – Kattehale – Kirkelte – Tokkekøb Hegn – Isterød – Birkerød st. 
• Tur ad den grønne rute på de tidligere banearealer fra Hellerup via Ryparken og 

gennem Nørrebro og Frederiksberg til en station på Køgebugtbanen. 

• Tur fra Holte ad Familieruten rundt i Rudersdal Kommune, når den bliver genind-
viet med justeret rute. 

• Tur til Aborettet i Hørsholm med start ved Birkerød station 
 
I er meget velkomne til at være med til at planlægge ture og komme med idéer til an-

dre ture. 
 

Afdelingens aktiviteter i øvrigt 
Selv om vi ikke har kunne lave fysiske møder og cykelture, har vi stadig fulgt med i 
hvad der rører sig i vores 2 kommuner, og også modtaget og fulgt op på flere med-

lemshenvendelser. 
 

Vi har også deltaget i flere møder med kommunerne om aktuelle forhold. 
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Afdelingens hjemmeside 

Vores lokale hjemmeside kan ses her: 
 
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/lyngby-taarbaek-ru-

dersdal/. 
 

Vi er i gang med at opdatere siden, så den kan give de oplysninger som vi gerne vil 
orientere om. Den er dog endnu ikke opdateret med de seneste nyheder. 
 

Lokalafdelingen er på Facebook 
 

Her opslår vi løbende nyheder fra lokalafdelingen og om hvad der sker i kommunerne 
på cyklistområdet: https://www.facebook.com/DCFLyngbyTaarbaekRudersdal/ 
 

Hjælp os med at indberette huller i cykelstierne mmm. 
 

Begge vores kommuner har på deres hjemmesider eller på app muliggjort indmeldin-
ger af skader på veje mv. 
 

Rudersdal Kommune kontaktes her, hvor der flere muligheder for at indberette: 
https://www.rudersdal.dk/givosetpraj 

 
Lyngby-Taarbæk Kommune kan man kontakte her: 
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/tip-lyngby-taarbaek 

 
Når du anmelder en skade eller andet, må du også gerne sende besked til lokalafde-

lingen, så vi kan følge med: cyklistforbundet.lyngby-rudersdal@mail.dk. 
 
 

Med venlig hilsen 
Lokalafdelingens bestyrelse 
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