
 
 

Medlemsbrev, marts 2019 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

 
 
 

Arbejdet skrider frem 

 
Foto: Henning Lausten 

Rundkørslen, Haderslev Nord den 19. marts 2019 

 
 
 
 



Generalforsamling 
Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 i lokale 11-12, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse  
6. Valg af suppleant 
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen 
 - viser vi den lille videofilm ”Cyklister i Haderslev”, som vi lavede i 1980 i sam-
arbejde med kunstneren Peter Louis Jensen og Aktivitetshuset/Videoværkstedet.  
Den gamle, slidte film kan give et indtryk af Haderslevs gader og trafikforhold i 1980. 

Det kan måske give anledning til en snak om, hvordan byen har ændret sig, hvad der 
er sket med vilkårene for cyklister i Haderslev - og hvad I synes, der mangler! 

I aftenens løb serverer vi kaffe/te og sødt 

Bestyrelsen 

 
Foto: Christina Meyer-Jacobsen 

Bestyrelsen puster ud under kaffebrygningen til rejseforedraget den 7. marts 2019. Fra venstre: 
Vita Jørgensen, Henning Lausten, Birgitte Dahl og Lars Jacobsen. Fraværende: Jan Nøjsen. 



Cykelland.nu – brug kortet 
Der er stadig gang i kampagnen Cykelland.nu og muligheden for at bruge det 
interaktive kort til at fortælle, hvor det er utrygt at cykle i lokalområdet.  
Se http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Cykellandnu ,  og udfyld 
formularen, så dit sted kommer med på det interaktive kort. 
Prøv at sammenligne Haderslev kommune med andre områder på kortet.   
Har vi bedre forhold for cyklister i Haderslev end andre steder i landet?  
- eller har vi bare overset muligheden for at få de utrygge steder med på kortet?  

Cykelturistugen 2019 i Randers 

Var det noget at deltage i cykelturistugen i 21.-27.7. (uge 30)? Læs mere her: 
https://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019 

Turkalenderen 2019 
Nu er turkalenderen på gaden.  
I kan få den i papirudgaven, når I kommer til generalforsamling 27. marts.  
Kan I ikke vente så længe, bliver den i disse dage fremlagt til afhentning på 
bibliotekerne i Gram, Haderslev og Vojens, hos cykelhandlere og andre steder, vi kan 
komme i tanker om. 
Desuden fremsender vi den i print-selv udgave sammen med dette medlemsbrev. 
Vi håber, I får lyst til at deltage i nogle af turene. Alle er velkomne, så I kan roligt 
invitere naboen med.  
Turene er gratis for medlemmer – andre betaler 20 kr.  
 

Årets første tur - tirsdag d. 16. april 
Tirsdag 16. april kl. 9.00  
Garanti for at se fugl og fisk  
4 timer, asfalt og grus, mange pauser.  
Start: Vandrerhjemmet Erlevvej  
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Der er ikke sat kilometertal, men varighed på denne tur, så det er spændende, hvor 
fugl og fisk venter på deltagerne denne april-formiddag. Bemærk, at der vil være 
mange pauser til at nyde dyreverdenen! 

🦆🦢🦅🦜🐟🐬🐳🦈 

http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Cykellandnu
https://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019


Arbejdet skrider frem 

 

 

 
Fotos: Henning Lausten 19.3.2019 

Rundkørselen i krydset Omkørselsvejen/Christian X’s Vej i Haderslev nord er snart færdig. 
Jordarbejdet er næsten afsluttet, cykelstierne har fået første lag asfalt, lysmaster er rejst – men der 
er stadig en del pillearbejde før åbningen her i foråret. 



Smutvej 

 

 
Fotos: Henning Lausten 19.3.2019 

Vi har tidligere vist billeder af de såkaldte højre-shunts, der for et par år siden blev 
lavet på Gammelting. Fine smutveje, der gør at man kan dreje til højre uden om 
lyssignalerne. Har I ikke allerede prøvet dem, skal I gøre det, næste gang I skal cykle 
fra Gammelting ned ad Teaterstien eller fra Aastrupvej op af Christiansfeldvej. 

Her er billeder af den højre-shunt, der samtidig blev lavet fra Lænkebjerg ned ad 
Moltrupvej. En fin og enkel løsning, der letter cyklisternes fremkommelighed. 

Kunne man lave lignende højre-shunts andre steder i kommunen? 

 
Dette medlemsbrev er redigeret af Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com 
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