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HØRSHOLM OG FREDENSBORG AFDELING 

af Cyklistforbundet 

Flere observatører ønskes 

Som det fremgår af referatet fra den årlige generalfor-

samling, er vi stadig kun tre medlemmer og en suppleant 

i bestyrelsen. 

Vi skal nok forsøge at holde liv i afdelingen, men vi har 

svært ved at dække det store areal, som de to kommuner 

dækker. Derfor kan der være ting, vi ikke ser, og lokalpla-

ner vi ikke får læst. 

Hvis der sidder et medlem derude, som vil hjælpe besty-

relsen med at holde de to kommuner i ørerne, vil vi tage 

imod med glæde. Det kniber især med at dække Fre-

densborg by og Rungsted, men i alle bysamfund savner 

vi observatører.  

Dette års sidste cykelture 

Årets tredje tur er en sensommeraftentur torsdag den 

15. august. Vi cykler mod nord langs Usserød Å, gen-

nem Langstrup Mose, gennem Dageløkke og Nivå. 

Turen starter på Kokkedal Stations vestside kl. 19.00. 

Vi forventer at være tilbage på Kokkedal Station ca. kl. 

21.00. Turleder vil være Jens E. Pedersen. 

Den fjerde tur arrangeres i samarbejde med  DN Fre-

densborg den 25. august. Turen går fra Kokkedal Sta-

tion kl. 10.00 mod ”Store Donsedam” i Tokkekøb 

Hegn. Efter en tur på ca. 25 km forventer vi at være 

tilbage på Kokkedal Station ca. kl 14.30. 

Turleder vil være Gert Lusty. 

Den femte og sidste tur i år går mod Fredensborg Slot 

og Højsager Mølle. Vi starter kl 10.00 den 29. septem-

ber på Humlebæk Station vest. Vi forventer, at turen 

afsluttes på Humlebæk Station kl ca. 14.00. Turleder 

er Bent Skov Larsen.  

På turen den 15. au-

gust passerer vi blandt 

andet Lergravene i 

Nivå 
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Afdelingen havde, via nyhedsbrevet, gennem 
lokalpressen, via opslag på afdelingens Face-
book- og hjemmeside samt ved mail til naboaf-
delinger, inviteret interesserede til at deltage i 
det åbne møde. 
 
Afdelingens formand, Jens E Pedersen, bød de 
10 fremmødte velkommen. 
 
Jens Holmboe gav en kort gennemgang af ar-
bejdsområdeme for Vejdirektoratet (VD): Først 
og fremmest driver VD cirka 3.800 km statsveje, 
hvoraf omkring 1/3 er motorveje. Selv om de 
udgør en lille procentdel af det samlede vejnet, 
foregår 47 % af (bil) trafikken på statsvejene. 
 
En del af statsvejene har cykelsti, som VD også 
driver, og til det formål har VD (i lighed med 
mange kommuner) en app (Giv et Praj) til ind-
beretning af fejl og mangler. Giv et praj dækker 
alle veje og ikke alene cykelstier. VD forsøger 
at lave opgørelser over cykeltrafikken ved hjælp 
af trafiktællinger, men det er vanskeligt at få 
præcise billede af cykeltrafikken. 
VD har ansvar for at arrangere den nationale 
cykelkonference og er tovholder på Vejregelrå-
dets arbejdet. Vejregelrådet består af VD, kom-
muner, rådgivere og entreprenører, NGO m.fl. 
Nogle af vejreglerne er normer, men de fleste er 
i virkeligheden ikke regler men eksempler på 
"Best Practice". 
De vejregler, som er relevante for cykeltrafik, er 
samlet i hæftet "Håndbog i cykeltrafik" for at let-
te og fremme brugen af "Best Practice" omkring 
udformning af sikre og fremkommelige faciliteter 
for cyklister. 
 
I forbindelse med statslige anlægsarbejder ud-
arbejder VD beslutningsgrundlaget, som politi-
kerne tager stilling til. Derudover administrerer 
VD de nationale cykelruter og de statslige cy-
kelpuljer, som Folketinget af og til bevilger pen-
ge til. 
Den nye cykelpulje, som der netop er opnået 
politisk enighed om, er ikke vedtaget endnu. 
Den forventes at blive på 1 mia. kr. fordelt over 
adskillige år. 
 
 

Ved den tilsvarende cykelpulje fra 2009-2014 
var den gennemsnitlige tilskudsprocent 40%. 
Det vil sige, at staten gav 4% tilskud medens 
kommunerne eller andre modtagere måtte finde 
resten af pengene selv. Der var sidst over 1.100 
ansøgninger til puljerne, og for at kunne vurdere 
dem, valgte VD at opdele ansøgningerne i 6 ka-
tegorier. VD arbejder i forbindelse med puljerne 
med begrebet 4E: Eksempler, Erfaring, Evalue-
ring, Effekt. Også her indstiller VD, hvem der 
skal have penge, men det skal besluttes poli-
tisk. 
 
Efter gennemgangen var der mulighed for 
spørgsmål fra tilhørerne. 
Der blev spurgt, om VD vil arbejde for en fælles 
App til indmelding af fejl, så cyklisterne slipper 
for at have flere forskellige Apps til de forskelli-
ge kommuner, de cykler igennem. VD vil hellere 
arbejde for at åbne grænseflade for data, så an-
dre aktører kan tilbyde tjenesterne. Det vil også 
gælde trafikinformation. 
 
På et forslag om flere samkørselspladser i Ho-
vedstaden var svaret, at det kræver arealer, 
som staten ikke ejer. Jens Holmboe mener ikke, 
behovet er så stort i Nordsjælland. Et anlæg i 
Egedal står næsten tomt. Derimod er der sam-
kørselspladser ude i landet der har større suc-
ces. 
 
En tilhører ville vide, om VD vil indføre en form 
for generel screening for effekter på Cykel-
trafikken i forbindelse med vejprojekter i stil 
med de obligatoriske WM-undersøgelser. Det 
var Jens Holmboes opfattelse, at VD i forvejen 
tager hensyn til cyklister i planlægningen. 
 
Til et spørgsmål om der kommer mere højre-
sving for rødt var svaret, at der ikke er ret man-
ge steder på statsveje, hvor det er relevant. 
 
Flere spørgere var inde på udfordringer med 
rundkørsler og fortalt om utrygge forhold. Jens 
Holmboe henholdt sig til, at VD følger anvisnin-
gerne i Vejreglerne. 

Noter fra åbent møde med Vejdirektør Jens Holmboe 

tirsdag den 13. marts 2019 

afholdt på Egedal Byens Hus i Kokkedal kl. 19:30 

Emne: Vejdirektoratets arbejde i relation til cykeltrafik 
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Medlemsmøde 

I forbindelse med vores generalforsamling i 

marts holdt vi et medlemsmøde om cykelpolitik i 

Hørsholm og Fredensborg kommuner. Der del-

tog politiker fra begge kommuner. Fra Hørsholm 

kommune deltog Charlotte Kirchheiner Hansen, 

som er medlem af Miljø- og Planlægningsudval-

get. Fra Fredensborg kommune deltog Lars Si-

monsen, som er formand for Plan-; Miljø- og 

Klimaudvalget og næstformand for lnfrastruktur- 

og Teknikudvalget. Der findes en beskrivelse af 

mødet på vores hjemmeside. 

Generalforsamling 

På generalforsamlingen blev hele bestyrelsen 

inkl. suppleant genvalgt. Bestyrelsen bestod så-

ledes i 2018 af Jens E. Pedersen (formand), 

Frank Elm Jacobsen (kasserer), Bjørn Sand-

berg (webmaster) og som suppleant Allan Høj-

er. Observatør Nanna Strøyberg og Bente Ol-

sen. 

Cykelture. 

Vi har i 2018 arrangeret 6 cykelture. Alle cykel-

turene er beskrevet på våres hjemmeside. 

Afdelingen er medlem af grønt råd 

Afdelingen har været repræsenteret i Fredens-

borg kommunes grønne råd ved Frank, siden 

det blev dannet i forbindelse med kommune-

sammenlægningen. Det grønne råd er sam-

mensat af repræsentanter fra en lang række 

organisationer, som på den ene eller anden må-

de kan relateres til det grønne arbejde i brede-

ste forstand. Det drejer sig selvfølgelig om Na-

turfredningsforeningen og Ornitologisk For-

ening, men også de lokalhistoriske foreninger, 

Jægerforbundet og landboforeningen er repræ-

senteret. – 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 Klimaud-

valget. 

Fredensborg Kommunes Udvalg for lnfra-

struktur og Trafik. 

I forbindelse med kommunevalget blev udvalget 

ændret fra et §17 stk 4 udvalg til et fast udvalg, 

som ikke må have medlemmer, der ikke er med 

i kommunalbestyrelse. Cyklistforbundet er der-

for ikke længere medlem af udvalget 

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. 

Samarbeide med kommunerne 

Lokalafdelingen har et godt samarbejde med 

offentlige myndigheder når det gælder forbed-

ringer for cyklisterne. Vi inviteres til møder om 

cykelistforhold.  

Vi sender kommentarer til lokalplansforslag ud-

arbejdet af de to kommuner. Især med henblik 

på fremkommelighed og relevant parkering for 

cyklister. I Fredensborg kommune har vi været 

på to cykelture med en ny cykelmedarbejder, 

for at vise, hvor vi synes, der kunne gøres no-

get for de penge, som kommunen har afsat til 

mindre projekter på cykelområdet.  

Det kniber mere med at få Hørsholm Kommune 

i tale.  

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. Vi ikke 

længere får penge til porto til blade, da hoved-

forbundet vil tilskynde os til at sende tingene 

digitalt. Vi har i 2018 udsendt 2 blade og det vil 

vi prøve at fortsætte med. Det vil blive bestyrel-

sen, som kører rundt med dem. På opfordring 

har vi fået flere e-mails fra vores medlemmer. 

Cyklistforbundet 

Hørsholm og Fredensborg Afdeling 

 

Cyklistforbundets Afdeling i Hørsholm og Fredensborg 

Årsberetning 2018 
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Dagsorden for generalforsarnlingen: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af bestyrelsessuppleant, revisor og 

revisorsuppleant samt delegerede til Cyk-
listforbundets landsmøde. 

8. Eventuelt. 

 
Punkt 1  Valg af dirigent 
Jens E Pedersen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen var indkaldt i overens-
stemmelse med reglerne i afdelingens vedtæg-
ter via Cyklistforbundets blad, "Cyklister" og 
desuden var annonceret gennem nyhedsmail 
og på afdelingens hjemmeside. 

Punkt 2  Valg af referent 
Frank Jakobsen blev valgt som referent. 

Punkt 3  Bestyrelsens beretning 
Formanden, Jens E Pedersen, gennemgik be-
styrelsens beretning. 
Årsberetningen blev godkendt af generalfor-
sarnlingen. 

Beretningen kan læses andet sted i bladet. 

Punkt 4  Fremlæggelse af revideret regn-
skab. 
Jens E Pedersen uddelte kopier af det revidere-
de regnskab, og afdelingens kasserer, Frank 
Jakobsen, gennemgik tallene for tilhørerne. 
Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 5  Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

Punkt 6  VaIg af bestyrelse mv. 
De tre bestyrelsesmedlemmer, Jens E Peder-
sen, Bjørn Sandberg og Frank Jakobsen var 
alle villige til genvalg, og de blev valgt. 
 

Punkt 7  Valg af bestyrelsessuppleant, 
revisor og revisorsuppleant samt 
delegerede til Cyklistforbundets 
landsmøde. 

Bestyrelsessuppleanten, Allan Høier, blev gen-
valgt. 

De to observatører Bente Olsen og Nanna 
Strøyberg gav tilsagn om at fortsætte. Observa-
tørerne bliver inviteret til bestyrelsesmøderne 
men har ikke stemmeret, 

Henry Angelo blev genvalgt som revisor. 

Som delegerede til landsmødet valgtes Jens E 
Pedersen og Frank Jakobsen. 

Punkt 8  Eventuelt  
Vores trofaste medlem fra Hørsholm, Aase Kri-
stensen (Rikke)  havde sendt en hilsen og tak-
kede bestyrelsen for arbejdet gennem året. 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalfor-
samlingen. 
 

Dato 29.3.2019 

Jens E Pedersen  Frank Jakobsen 

Dirigent    Referent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herover fotos fra cykelturen Store Cykeldag den 9. juni 
2019 

Referat af den ordinære generalforsamling  
tirsdag den 13. marts 2019. 

Så vi kommer lettere og lettere rundt med de 

sidste blade. Vi vil dog forsat opfordre medlem-

mer med mailadresse at lade os sende lokalbla-

det elektronisk 

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 
20. februar 2019 
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Politikerne i Fredensborg byråd afsatte sidste 
år 1,0 mio. kr. til mindre forbedringer på det 
kommunale stinet i 2019. 

I slutningen af året blev der ansat en projektle-
der, Mathilde Løvenholdt Larsen, som kontakte-
de bestyrelsen og bad os hjælpe med at finde 
ud af, hvor pengene ville gøre mest gavn for 
borgerne og brugerne af stinettet i kommunen. 

Vi har i forvejen en lang liste over små og store 
forbedringsforslag, så den blev støvet af og af-
sendt med invitation til en cykeltur, så vi i fæl-
lesskab kunne se på tingene. 

Mathilde var frisk på at cykle med os, og da he-
le materialet af hensyn til den videre planlæg-
ning skulle gennemgås i 2018 fik vi travlt med 

at arrangere og cykle ture i de kolde vintermå-
neder november og december.  
Vi planlagde 3 ture forskellige steder i kommu-
nen. 

Den 29/11 cyklede vi en hel eftermiddag på sti-
erne i Kokkedal og Nivå og den 3. december 
tilsvarende i Humlebæk. Den tredje tur, som var 
planlagt til 17/12 i Fredensborg, måtte desvær-
re aflyses på grund af sygdom. 

Efter vores cykelture var det planen at en ek-
spert skulle gennemgå og vurdere de forskelli-
ge problemer og komme med løsningsforslag. 

I skrivende stund savner vi stadig at se de love-
de forbedringer, men vi håber, at der snart 
kommer til at ske noget. 

Mindre forbedringer på stinettet i Fredensborg kommune 

Cykeltur med Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm kommune. 

Forvaltningen i Hørsholm kommune har invite-
ret bestyrelsen på en cykeltur med Miljø- og 
Planlægningsudvalget. 
Vi er blevet bedt om at komme med emner, 
som vi gerne vil vise udvalget, lokaliteter eller 
strækninger der bør kigges på/prioriteres, over-
sete steder som af den ene eller anden grund 
skal frem i lyset, belægninger, komfort eller helt 
nye idéer til cykeltiltag der bør indgå i overvejel-
serne i fremtiden. 

 
 Vi har heldigvis et ihærdige medlem i Hørs-
holm, Nanna Strøyberg, som allerede har lavet 
en liste over fejl og mangler, og den vil blive 
pudset af og sendt til forvaltningen. 
  
Og vi sender selvfølgelig en udsending med på 
turen. 
Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at 
indsende forslag til forbedringer til bestyrelsen, 

Fredensborg kommune arrangerer i samarbej-
de med Ældre Sagen trafikcafe for ældre ons-
dag den 11. september kl 16-19  i Rådhuskæl-
deren. 

Lokalafdelingen er blevet inviteret til at deltage 
med et indslag om elcykler, og desuden vil vi få 

en lille stand, hvor vi kan reklamere for Cyklist-
forbundet. 

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede i at 
deltage. Tilmelding er nødvendig, se annonce-
ringen i lokalaviserne.  

 Trafikcafe for ældre på Fredensborg Rådhus den 11. september 

Til venstre et par billeder 

fra årets historiske cykeltur 
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I juni 2012 begyndte lokalafdelingen at udsende 

elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og an-

dre som vi kender e-mailadresser på og som 

har ønsket at modtage vore nyhedsbreve.  

Disse nyhedsbreve indeholder store og små ny-

heder, som kan være af interesse ikke mindst 

for vore medlemmer.  

Hvis du ikke allerede modtager disse nyheds-

breve, kan du sende dit navn og e-mailadresse 

til lokalafdelingen på e-mailadressen: 

 

cyklistforbundet.hf@gmail.com.  

Nyhedsbreve fra lokalafdelingen  

Medlemsfordele  

Som medlem af Cyklistforbundet får du en række fordele: 

 

Medlemsrabatter - op til 10% rabat i Cyklistbutikken 1905 og på 

timelønnen i værkstedet, samt rabatter hos en række samarbejds-

partnere (Friluftsland, sommerhuse, delebiler etc.) 

Medlemsmagasinet CYKLISTER - med masser af artikler om cykel-

mode, cykelferier, oplevelser og inspiration (kommer 4 gange årligt) 

samt  lokalbladet for din lokalafdeling. 

Det elektroniske nyhedsbrev CYKLISTER - med aktuelle nyheder og inspiration fra den dan-

ske og internationale cykelverden  ud over elektroniske nyhedsbreve fra din lokale afdeling. 

Cykeloplevelser - vi står jævnligt bag både store og små cykelevents - af de store kan vi nævne 

Cykelparaden 2012 og Tour de Future 

Adgang til juridisk assistance - hvis du er ude for et uheld 

Indflydelse  - på danske politikere og medier 

 

 

 

Bliv medlem via linket nederst til højre på forsiden af vores hjemmeside,  eller               

skriv til cyklistforbundet.hf@gmail.com   

På denne mailadresse kan du også tilmelde dig de lokale nyhedsbreve. 

 

Læs mere om Cyklistforbundet  

Hørsholm og Fredensborg Afdeling på  

www.cyklistforbundet.dk/hf 

http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter
http://shop.dcf.dk/
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Friluftsland
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Rabat-sommerhuse
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Rabat-hos-LetsGo-delebiler
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Magasiner/Cyklister
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nyhedsbrevet-CYKLISTER
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Aktiviteter
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nyhedsbrevet-CYKELBUDDET/Deltag-i-Tour-de-Future-2013
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Retshjaelp
https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Visioner/Arbejdsprogram-2015
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Bestyrelsen for Hørsholm og Fredensborg Afdeling 

af Cyklistforbundet 

 Allan Høier     suppleant 

 Langebjergvej 428    tlf.: 35 83 85 87 

 3050 Humlebæk    e-mail: allan@2xallan.dk 

 Bjørn Sandberg    webredaktør, redaktør af lokalblad 

 Hvedevænget 48    tlf.: 49 14 40 28, mobil: 61 30 29 80  

 2980 Kokkedal     e-mail: bjoern.sandberg@gmail.com  

   

 Frank Elm Jakobsen    sekretær, kasserer 

 Blålersvej 56     tlf.: 49 18 17 56, mobil: 26 25 04 50 

 2990 Nivå      e-mail: frankej@get2net.dk 

 Jens E. Pedersen    formand 

 Kokkedal Stationsvej 10   tlf.: 23 65 55 90 

 2980 Kokkedal     e-mail: jens@skovtorup.dk  

 

  

 Afdelingens hjemmeside:   http://www.cyklistforbundet.dk/hf  

 Afdelingens email-adresse:   cyklistforbundet.hf@gmail.com 

 Afdelings adresse på Facebook:  

 https://www.facebook.com/CyklistforbundetHoersholmogFredensborg 

 

 


