
Cyklistforbundet inviterede alle medlemmer i Ballerup til et møde 

i Rømersgade med henblik på at oprette en afdeling. 

Der mødte nogle få medlemmer op deriblandt Flemming Wagner 

som senere på et møde i Rugvængets skole i marts 1995blev valgt 

til Formand. 

Tove Engmann blev kasserer og Birger Ålsbøll, Anja Hansen, og 

Flemming Wilken blev de første bestyrelsesmedlemmer. 

Siden er der sket ændringer i bestyrelsen Birger Ålsbøll blev 

formand Tove Engmann fortsatte som kasserer 

Ifølge annalerne var Birger Ålsbøll formand indtil 1999. 

Da Birger flyttede fra kommunen omkring 2000 blev jeg Peter 

Bendix valgt til ny formand. 

I de forløbne år blev Ballerup afd. en aktiv del af Cyklistforbundet 

med mange medlemmer og mange aktiviteter. 

I 90erne var det Store Cykeldag med op mod 1200 deltagere. 

Det gav bl.a. stødet til at den rute vi havde lavet dertil, blev til det 

der i dag er henholdsvis Kilderuten og Sct. Jacobruten. 

Senere var jeg til møde i Vejdirektoratet i forbindelse med 

udvidelsen af Frederikssundsmotorvejen, og der blev jeg klar over 

at den projekterede cykelrute 68 ville blive umuliggjort, og 

sammen med Kolonihavefolket blev Cykel og gangbroen over 

motorvejen en realitet. 

Vi har været involverede i Supercykelstiernes forløb i kommunen 

og arbejdet for at cykelstierne er i en rimelig tilstand. 

Da Ballerup kommune var medlem af Cykelambasseden, var vi 

guider for mange udenlandske besøgende, og det var altid en 

oplevelse at se deres imponerethed i vores infrastruktur. 

Vi er repræsenteret i Grønt Råd og i Danmarks 

naturfredningsforbund og deltager gerne i de møder der har 

relevans for cyklister. 

Det seneste skud på stammen er Cykelcaféen, som den 3. 

september 2022 kunne holde sit tiårsjubilæum med ca. 40 

deltagere hver mandag. 

Vi har takket være kommunens generøsitet nogle gode lokaler i 

Skovlunde Gl. Skole, hvor vi afholder værksteds og klubaftner 



hver torsdag. 

For øvrigt har jeg haft den ære at blive udnævnt til årets leder i 

2010, og Cykelcaféen fik Sundhedsprisen i 2017. 

 

Selv om vi efterhånden er blevet ældre, fortsætter vi arbejdet til 

glæde for alle cyklister. 

 

 

Håber ikke at jeg har udbredt mig for meget om vores meriter. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peter Bendix 

Formand 


