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Referat fra bestyrelsesmøde 16. november 2022  
 

Deltagere: Hanne (kun pkt. 1, 3, 5, 8 og 9), Ole, Henrik, Leni, Jesper – afbud fra Mads 
 
Dagsorden: 

1. Referent 
2. Referat fra sidst 
3. Nyt fra ABT-udvalget 
4. Landsmødet d. 29. oktober 
5. Planlægning af cykelture 2023 
6. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni.  Opfølgning 
7. Cykelsti Milnersvej 
8. Klima og miljøaktiviteter 
9. Generalforsamling 2023 
10. Evt.  

 

1. Referent 
Jesper blev valgt til referent.  
 
2. Referat fra sidst 
Ud over forkert dato, så var det fint referat. 
 
3. Nyt fra ABT-udvalget 
Ift. behandlingen af cykelgadeforsøget i Helsingørgade skal vi have fat i Hillerød Byforum (C4), som har 
foreslået nogle alternative veje. ABT´s beslutning om midlertidigt at fortsætte forsøget med cykelgade og så 
tage det op ifm. den overordnede hastighedsplan, giver rigtig god mening. 
 
Cykelbro over baneterrænet ved stationen: Banedanmark vil gerne udbyde projektet med option på 
cykelbroen, hvilket kommunen skal give tilbagemelding på. Hvis der ikke er en cykelbro, så vil det give kaos 
om morgenen, og det vil være en barriere for at kunne få sin cykel med toget, elevatorer virker ikke altid og 
tager lang tid – Hanne og Jesper skriver artikel til Amtsavisen, som Hanne også sender til kommunen (Ivan 
og Dan Riise). 
 
4. Landsmødet d. 29. oktober 
Hanne var syg, så Henrik var eneste delegerede. Lis deltog men kunne ikke deltage som suppleant, da hun 

ikke var valgt som det. 

Formanden lagde bl.a. vægt på arbejdet på at sikre 1,5 m afstand ved overhaling af cyklister. Det kom frem, 

at der er en del uenighed i hovedbestyrelsen, og at formanden har det med at tromle de øvrige. Han blev 

dog genvalgt enstemmigt uden modkandidater.  

Der var en beslutningsforslag om at muliggøre det at honorere hovedbestyrelsesmedlemmer 

(vedtægtsændring), men selv om der var flertal, så var der ikke de krævede 2/3 flertal. Der var også et 

forslag om at Landsmødet ikke skal vælge alle 8 hovedbestyrelsesmedlemmer, men kun 6 hvor 

hovedbestyrelsen så selv vælger de 2 sidste. Det forslag faldt også.  

Referat fra Landsmødet ligger på Cyklistforbundets hjemmeside.  

Den nye direktør var med til middagen om aftenen, selv om han først skulle begynde tirsdagen efter.  
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5. Planlægning af cykelture 

Vi kører videre med vores eget lille trykte katalog i samme format som vi plejer. Hanne hører Lis om hun vil 

trykke dem. 

Vi har nu følgende ture planlagt: 

 25. april: Freerslev Hegn med Henrik (+Leni) 

 8. maj: Skansebakken med Leni (+ Henrik) 

 25. maj: Strødam Engsø med Leni (+ Hanne) 

 11. juni: Store Cykeldag – Esrum Møllegård (model 1) med Ole (+ Hanne) 

 21. juni: Hillerøds nye bydel med Henrik (+ Jesper) 

 12. august: Grib Sø med Leni (+Ole) 

 23. august: Troldetur til Allerød med Hanne (+ Henrik) 

 7. september: Tulstrup med Hanne (+ Leni) 

Vi prøver at invitere alle de grupper, som vi ved også planlægger cykelture, til vores ture: Grøn 

Ungdomsbevægelse, Danmarks Naturfredningsforening, Klimacyklister, Naturvennerne, Frihjul. De får vores 

katalog og inviteres især til Store Cykeldag. 

Turlederne færdiggør deres katalogtekster og sender til Hanne. 

6. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni.  Opfølgning 
Skydes til næste møde, da vi først lige har fået svar fra Trafik, Vej og Park. 
 
7. Cykelsti Milnersvej 
Ifølge artikel i Amtsavisen er der nu fundet penge til Milnersvej, men vi er usikre på, om det er rigtigt. 
Hanne har skrevet til Dan Riise for at få det afklaret. 
 
8. Klima og miljøaktiviteter 
Hanne var tilmeldt mødet den 15., men måtte melde afbud pga. sygdom, men Mads skulle have deltaget. Vi 
hører senere ham om hvad der kom ud af det. 
 
9. GF 2023 

Vi vil gerne igen afholde generalforsamling i Frivilligcaféen. Førsteprioritet er 15. marts, dernæst 29. marts 

eller 8. marts. Hanne bestiller lokale. 

10. Evt.  
Næste møde er 6. december 

 


