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Referat. (RH)
Fra møde i Cyklistforbundet Østjylland: Randers, Silkeborg, Skanderborg, Favrskov,
Viborg og Aarhu
Onsdag den 27. marts kl. 18.00 på DOKK1, møderum 2
1. Dirigent: Anders Aarhus
2. Referent: Richardt Silkeborg
3. Cykelstier på tværs af kommunerne og større indfaldsveje.
Omkring Kommunegrænserne var der enighed om at arbejde for ensartede cykelruter
med god belægning, der forløber ubrudt i egne traceer med god skiltning.
Statsvejene. Vi stiller krav om, at der etableres cykelstier langs alle statsveje.
Cykelpuljer. Vi må ind i klima-/valgkampen og kræve af politikkerne, at der kommer nye
cykelpuljer som kommunerne kan byde ind på med cykelprojekter. Lokalt og landspolitisk
vil vi arbejde på at cyklismen bliver en tydelig del af klimakampen.
P-politik. I Østjylland skal det ikke længere være muligt for kommunerne at reklamere
med gratis parkering i bycentre. P-politikken skal harmoniseres og gøres ensartet i de
større byer. Det tror vi på vil fremme udviklingen af bilfrie og mere varierede byrum med
større mangfoldighed i ide og adfærd. Viborgafdelingen mente dog, at de havde et
konkurrenceproblem med omkringliggende indkøbscentre, der var forskellig fra andre
byer.
Indfaldsvejene skal i større omfang være oplyste. Helt ud til 20 km fra Centrum skal der
etableres P-faciliteter for biler og cykler med lade-standere samt diverse servicefaciliteter
for cyklisterne.
4. Hvad sker der i din Kommune-runden vidnede om stor aktivitet og virkelyst, men også
at en del medlemmer savnede bedre kontakt med administration og politikere. Det er for
vanskeligt at komme til at bidrage når nye lokalplaner planlægges. Vi må opfordre adm. Til
at svare på henvendelser fra CF.
Til gengæld er der stor tilslutning til CF og Kommunernes fælleskampagner. Fx Silkesind
og Vi cykler til arbejde.
5. Vi deltager i indvielsen af N4, som er d. 1./2. juni. John indkalder komiteen til
forberedelse af arrangementet.
6. Vi bakker op om cyklland.nu kampagnen, men drøftede den ikke yderligere.
7. Evt. Det viste sig at der var et stort behov for at drøfte regnskabspraksis. God
opklaring af detaljer. Nogle synspunkter angående videreførelse af lokal regnskabspraksis
i forhold til udsendte centrale instrukser gav anledning til en debat, som mundede ud i en
erkendelse af, at der fortsat er forskellige gangbare måder at håndtere hvervet som kasser
på.
Aarhusafdelingens initiativ til en fælles studietur til Groningen 15.-19. maj 2019 blev godt
modtaget og vi ser frem til en oplevelses rig cykeltur med togafgang fra Aarhus.
Silkeborg, d. 30.03.2019
Richardt Hegelund, CF Silkeborg

