
Cyklistforbundet 
Hørsholm og Fredensborg Afdeling

Årsberetning 2017 Cyklistforbundets Afdeling i Hørsholm og 
Fredensborg

Medlemsmøde
I forbindelse med vores generalforsamling i marts holdt vi et medlemsmøde cykelpolitik. 
Jens E Pedersen gennemgik Cyklistforbundets hoved krav og dilemmaerne i cykeltrafik 
Derefter var der en debat om cykelpolitikken.

Generalforsamling
På generalforsamlingen blev hele bestyrelsen inkl. suppleanter genvalgt. Bestyrelsen 
består af Jens E. Pedersen (formand), Frank Elm Jakobsen (kasserer), Bjørn Sandberg 
(webmaster), Bård Sahlholt og som suppleanter Allan Høier og Marianne Steen Larsen.

Cykelture.
Vi har i 2017 arrangeret 8 cykelture. Det er 3 mere end i 2016. Alle cykelturene er 
beskrevet på vores hjemmeside.

Den første tur havde vi kaldt Grøn Cykeldag og var planlagt i samarbejde med Gang i 
Fredensborg og Fredensborg Kommune. 
Turen blev afviklet lørdag den 18. marts og gik fra Kokkedal til Humlebæk.

Den anden tur havde vi planlagt til at blive afviklet Store Cykeldag søndag den 11. juni.
Turen gik fra Humlebæk Station til Hammermøllen nordvest for Helsingør.

Den tredje tur havde vi planlagt i samarbejde med Fredensborg Kommune.
Denne tur afvikledes også Store Cykeldag søndag den 11. juni og gik fra Fredensborg til 
Humlebæk.

Den fjerde tur var en tur langs Usserød Å til fods eller på cykel fra Sjælsø til Nivå.
Denne tur var planlagt i samarbejde ned Fredensborg Kommune, Dansk Vandrelaug, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Karlebo Lokalhistoriske 
Forening og Nivå Lystfiskerforening. Turen blev afviklet søndag den 18. juni.

Den femte tur var den traditionsrige historiske cykeltur, som vi igen havde planlagt i 
samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske Forening. Turen gik fra Nivå Havn til Mikkelborg 
og afvikledes søndag den 25. juni.

Den sjette tur var en sensommertur søndag den 13. august. Turen gik til Maglemosen i 
Vedbæk samt Høje Sandbjerg og Femsølyng. Turens udgangspunkt var Kokkedal Station 
og startede kl. 9.30.
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Den syvende tur var vores sensommeraftentur rundt om Sjælsø. Turen, der afvikledes 
torsdag den 24. august fra kl. 19, tog sit udgangspunkt på Kokkedal Station.

Den ottende tur var arrangeret som et anderledes vælgermøde. Vi havde inviteret 
politikere fra de opstillede partier i Fredensborg Kommune til at være guider på en cykeltur
i Nivå og Kokkedal søndag den 24. september.

Afdelingen er medlem af grønt råd
Afdelingen har været repræsenteret i Fredensborg kommunes grønne råd ved Frank, 
siden det blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det grønne råd er 
sammensat af repræsentanter fra en lang række organisationer, som på den ene eller 
anden måde kan relateres til det grønne arbejde i bredeste forstand. Det drejer sig 
selvfølgelig om Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening, men også de 
lokalhistoriske foreninger, Jægerforbundet og landboforeningen er repræsenteret. - bare 
for at nævne nogen få.
Grønt Råd holder fire møder i om året, og den kommunale forvaltning møder altid talstærkt
og velforberedte til mødet. Derudover mødes rådet en gang om året med Plan-, Miljø- og 
Klimaudvalget. 
.
Fredensborg Kommunes Udvalg for Infrastruktur og Trafik.
Afdelingen er repræsenteret i ovennævnte udvalg ved formanden.
Formålet med Udvalget for Infrastruktur og Trafik (TIU) er at arbejde målrettet på et 
strategisk niveau for at fremme trafiksikkerheden og at forbedre infrastrukturen og den 
kollektive trafik i kommunen og den øvrige del af Nordsjælland med henblik på at 
understøtte udviklingen og væksten i Nordsjælland. Udvalget har ifølge kommissoriet 
alene en forberedende og rådgivende funktion. Udvalget har reference til og indstillingsret 
til Plan, Miljø og Klimaudvalget.
Udvalget har arbejdet med kommunens Infrastrukturplan og en handlingsplan for 
udbygning af infrastrukturen. Den indeholder bl.a. et forslag til konkrete indsatser i forhold 
til opfølgning på kommunens Cykelpolitik og forslag til Cykelhandlingsplan. 
Udvalget behandler de midler der afsættes til trafiksikkerhed. 
Udvalget har hidtil været et såkaldt §17 stk. 4 udvalg, men fra 1.1.2018 er det blevet et af 
de faste udvalg. I faste udvalg kan der ikke være medlemmer, som ikke er medlem af 
kommunalbestyrelsen, derfor er alle NGO ikke længere med i udvalget.
Udvalget har lovet at de vil indkalde os til møder i åres løb. 

Samarbejde med kommunerne
Lokalafdelingen har et godt samarbejde med offentlige myndigheder når det gælder 
forbedringer for cyklisterne. Vi inviteres til møder om cyklistforhold.
Vi kommentarer til lokalplansforslag udarbejdet af de to kommuner. Især med henblik på 
fremkommelighed og relevant parkering for cyklister.
Det er ikke alt der lykkes, kommunerne er meget positive, men de kan mangle på penge.
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Hørsholm har på det sidste ikke haft så mange midler til forbedring af forholdene for 
cyklister. Vi håber de kommer med igen fra 2018.

Formidling
Det er vigtigt for hos at kunne orientere vores medlemmer. Det har hidtil foregået ved 
hjælp af vores lille lokalblad, som vi har omdelt, nogle få nyhedsbreve, hjemmeside og 
Facebook.  Da vi ikke længere får penge til porto til blade, da hovedforbundet vil tilskynde 
os til at sende tingene digitalt. Vi har i 2017 udsendt 2 blade og det vil vi prøve at fortsætte
med. Det vil blive bestyrelsen, som kører rundt med dem. 

Skulle du have tid til at hjælpe os, eller være interesseret i at være med i bestyrelsen, så 
er du meget velkommen. Vi mangler nogen som kan indgå i vores arbejde.

Jens E. Pedersen 25. februar 2018
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