
 
             

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsmødet med den nye hovedbestyrelse… 

  

 
 

Cyklistforbundets landsmøde i Vejle… 
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             Mange trafikale tiltag, 

arrangementer og cykelture… 

 

             
 

 

 

Billedforedrag:  

Japan og Sydkorea på foldecykel 

 

                
 

Lille rundkørsel med store sikkerhedsmæssige 

problemer… 

 

 

  

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 

redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 

 

• Trafikken i Roskilde 

• Sidste cykeltur 2018:  

Gløggtur    

• Nekrolog 

• Kontaktperson i Syd? 

• Billedforedrag om Japan 

• Om landsmødet 2018 

• Formiddagsholdets fremtid 

• Om bladets distribution 

 



 

 

Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 
holder åbent medlemsmøde den tredje mandag i hver måned, undtaget juli.  
Kontakt bestyrelsen for oplysning om sted. Alle er velkomne. Møderne er kl 19:30. 
 

Bestyrelsen består af: 
Formand: Bjarne Johansson, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757,  
Sekretær: Susanne Olsen, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757.  
Kasserer: Birthe Buch, Nymarks Vænge 38, 4000 Roskilde,tlf.4675 7430.  
Arne Strøm, Jernbanegade 34A,2th,4000 Roskilde, tlf.4632 8805,  
John Ø. Jensen, Nyvang 13,  4000 Roskilde, tlf 2628 0937 
 

Afdelingens hjemmeside på Internet findes på www.cyklistforbundet.dk/roskilde.  E-mail: roskilde@cyklistforbundet.dk 
Roskilde Kommunes Vejvæsen har døgnvagt på tlf. 4675 5098. Brug den hvis du opdager farlige huller i vejen. 

 

Blad- og medlemsstatistik 

 

Dette blad udgives på elektronisk form på 

Roskilde-afdelingens hjemmeside og udsendes 

pr. mail ved udgivelsen til 88,2% af 221 

husstande (primærmedlemmer), som har oplyst 

mailadresse til Cyklistforbundet og som ønsker 

materiale tilsendt. Der trykkes et mindre oplag til 

biblioteket. 

 

Der er 8 nye medlemmer i Roskildeafdelingen  

siden juni 2018. Velkommen til de nye.  

 
 

Trafikken i Roskilde 

 

Biltrafikken vokser støt i Danmark, og det 

gælder også i Roskilde. Der er ikke så meget, der 

tyder på, at politikerne i folketinget har planer 

om at tage tiltag, der kan vende udviklingen. 

Problemerne, som følge af lange bilkøer i 

myldretiden mv. og byer der er ved at blive 

proppet til med biler og biltrafik, må vi forvente 

vokser i de kommende år. 

Men kan vi ikke gøre noget? Kan 

Cyklistforbundet ikke gøre noget? 

Her i Roskilde har vi igennem en årrække 

forsøgt at overbevise politikerne om, at de skal 

sige nej tak til Ny Østergade projektet, fordi det 

voldsomt vil øge biltrafikken i Roskilde by, hvis 

det bliver gennemført. Men selvom vi undgår Ny 

Østergade projektet, må vi forvente, at 

biltrafikken vokser markant i Roskilde by i de 

kommende år. 

Der er i Roskilde tidligere gjort tiltag til at 

fredeliggøre bymidten. Algade og Skomagergade 

var før bilgader, men blev ændret til det, vi 

kender i dag bilfrie (eller næsten bilfrie) gågader. 

En række andre trafikale tiltag, politikerne 

gennemførte for at fredeliggøre bymidten, er 

rullet tilbage igen.  

En løsning for Roskilde by kan være at gøre 

bymidten bilfri. En bilfri bymidte vil kunne 

holde problemerne på afstand og gøre selve 

midtbyen til en oase for gående og cyklister. 

Der udfoldes i mange danske byer tiltag, der skal 

mindske problemerne ved den voksende 

biltrafik. Tiltag der muligvis også kan bruges i 

Roskilde.  

Bestyrelsen for Cyklistforbundet i Roskilde er 

interesseret i at få nogle tilkendegivelser fra jer 

om, hvad I mener, der skal gøres for at få en 

harmonisk trafik i kommunen ikke mindst i lyset 

af den voksende biltrafik. 

Skriv gerne til os, enten pr. mail eller på en af 

vores Facebook sider, med forslag og ideer. 

 

/Bjarne 
 

Ramsø kontakt søges 

 

Ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor 

Gundsø, Ramsø og Roskilde kommune blev lagt 

sammen til en stor kommune, stod bestyrelsen 

for Cyklistforbundet i Roskilde over for en 

udfordring. Alle medlemmer af bestyrelsen kom 

(og kommer) fra den gamle Roskilde kommunes 

geografiske område. Vi havde i bestyrelsen kun 

et sparsomt kendskab til de trafikale forhold i 

Ramsø og Gundsø. Vi fik dog hurtigt kontakt til 

medlemmer i Gundsø og Ramsø, der kunne 

fortælle om de trafikale forhold i deres 

lokalområde.  

Anne og Arne fra Dåstrup har været vores 

kontaktpersoner i den tidligere Ramsø kommune. 

Bestyrelsen har været meget glade for 

samarbejdet, hvorfor der skal lyde en stor tak til 

Anne og Arne.  

Nu vil Anne og Arne gerne afløses, og derfor 

efterlyser vi medlemmer, der gerne vil være 

vores kontaktpersoner i den tidligere Ramsø 

kommunes geografiske område. 

Har du lokalkendskab, der er relevant for 

cyklisterne, og vil du gerne være kontaktled til 

bestyrelsen, så skriv til os. 

/Bjarne 
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Cyklistforbundets landsmøde 2018, 

Torvehallerne Vejle 
 

Fra Roskilde afdelingen var vi igen i år fire 

deltagere med til Cyklistforbundets (CF) 

landsmødet, der blev holdt i den sidste weekend i 

oktober i Torvehallerne i Vejle. Bjarne og 

Torsten var delegerede, og Susanne og John 

deltog som repræsentanter uden stemmeret. Der 

var i alt 151 deltagere på landsmødet, som var 

delegerede, repræsentanter for lokalafdelingerne, 

medlemmer af hovedbestyrelsen (HB), menige 

medlemmer af CF samt folk fra 

cyklistforbundets sekretariat.  

 

 
 

Lørdagens program 

Landsformand Jette Gotsche´s beretning 

Positive ting: En forligskreds uden om 

regeringen har vedtaget en cykelpulje på 106 

mio. kr. Puljen skal bruges til 26 konkrete og 

navngivne cykelstiprojekter. 

Negative ting: Billigere biler, kørekort til 17-

årige, og en forsøgsordning med speed pedelecs 

(el-cykel med hastighed op til 45 km/t) på 

cykelstierne. Forslag om andre typer 

køretøjer/legetøj som fx el-løbehjul på 

cykelstierne kan blive en udfordring. 

Den stabiliserede økonomi giver mulighed for 

at investere i aktiviteter, der kan udvikle 

cyklistforbundet. Det kniber med at holde liv i 

flere lokalafdelinger. Der er behov for et 

generationsskifte i CF. Vi skal se os om efter 

andre måder at organisere os på – væk fra 

generalforsamlinger og strikse vedtægter og i 

stedet have interessen for cykling og 

engagementet i centrum. 

Beretning blev godkendt efter en forudgående 

debat. 

 

Regnskab for 2017 og kommende års budget 

Regnskabet for 2017 viser et overskud på 

839.000 kr. Det betyder at CF har genetableret 

en egenkapital på 4 mio. kr. Af en 

nettoomsætning på 28.139.000 i 2017 udgør 

kontingentindtægterne 2.992.000 kr. (10,6 %). 

En stor del af CF´s øvrige indtægter kommer 

vekslende projekter og fondsstøtte m.m. Det 

bliver ikke nødvendigt at budgettere med et 

overskud i de kommende år. 

 Regnskabet for 2017 blev godkendt. 

 

Arbejdsprogram for 2019 

Der blev forelagt syv forslag til særligt fokuseret 

indsatsområder i 2019, hvoraf der skulle 

udvælges fire. 1. Cykling og bedre folkesundhed, 

2. Cykling som bidrag til bedre klima, 3. 

Styrkelse af børnecykling og 4. Øget 

fremkommelighed blev valgt.  

 

Indkomne forslag 

1. Et forslag om at supplere et forslag til 

forbedrede cykelfradrag med en app-løsning og 

også et øget fradrag ved kombineret transport 

blev trukket tilbage. HB meldte ud, at de ville 

tage forslaget med i overvejelserne til forslag om 

forbedrede befordringsfradrag for cyklister. 

2. Et forslag omkring cykelmedtagning blev 

forkastet. Hovedbestyrelsens modsvar om at 

cykelmedtagning skal være gratis eller billig blev 

vedtaget. 

3. Et forslag omkring rekruttering til HB blev 

erstattet af et ændringsforslag om, at klæde 

medlemsvalgte personer på til at stille op til HB. 

Der skal foreligge et resultat til næste 

landsmøde. 

Valg 

Ved valget til HB opstillede 7 kandidater. Julie 

Scack (København), Jette Gotsche 

(Frederiksberg), Jens Peter Hansen (Randers) og 

Jeppe Lauritsen (København) blev valgt til HB 

og Søren Petersen (Næstved) og John Schmidt 

(København) blev 1. og 2. suppleant. Jette 

Gotsche fortsætter som landsformand. De to 

tidligere revisorer blev genvalgt. 

 

Direktør Klaus Bondams tale 

KB påpegede at CF har en betydelig indflydelse 

gennem et velplejet netværk til relevante 

personer og organisationer. Det er vigtigt at 

huske på, at CF er mere end en 

medlemsorganisation. Hvis CF i fremtiden skal 

være en aktiv spiller, skal der nye kræfter til, og 
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tingene skal gøres på nye måder. Vi skal være 

åbne overfor nye generationers måde at 

organisere sig og kommunikere på. Måske skal 

vi fokusere mere på støtter /`supportes´ end på 

traditionelle medlemskab.  

 

Ved festmiddagen lørdag  

Det blev offentliggjort, at Grete Eskildsen, 

Viborg og Marianne Kildebjerg, Svendborg var 

blevet valgt som årets cykeldynamoer for deres 

særlige indsats på cykelområdet i deres 

kommuner. 

Søndagens program  

Der var arrangeret en gå- og cykeltur i Vejle og 

to længere cykelture i Vejles smukke omegn i 

snevejr. 

 

To spændende foredrag 

Direktøren for det tyske cyklistforbund ADFG 

Burkhard Stork. ADFC har sat ambitiøse mål 

for de kommende år, blandt andet med øget 

fokus på værdien og potentialet i den store 

gruppe borgere, som støtter op om cykelsagen og 

deler ADFC´s mål uden nødvendigvis at være 

medlemmer. 

Pablo Celis, Aarhus kommune: Flere steder 

oplever cyklister, at infrastruktur anlægges, så 

det tilgodeser biltrafikken på bekostning af 

cyklisters fremkommelighed, sikkerhed og 

tryghed. Et eksempel er de mange rundkørsler 

der skyder op rundt omkring. Der blev ligeledes 

givet grelle eksempler på hvad manglende 

koordinering mellem forskellige forvaltninger 

kan medføre af gener for cyklister. 

                                 

                             /Torsten. Foto: Mike White 

 

Forvarsling: Generalforsamling 2019 

 

Cyklistforbundet, Roskildeafd. afholder 

generalforsamling efter vedtægterne mandag d. 

18. marts 2019 kl. 19:30 i Byens Hus eller 

Kildegården. Flere endelige detaljer om indhold, 

tid og sted følger på hjemmesiden samt i 

RoskildeCyklister 2019-1 m.m. 

 

 

 

 

 

Sidste guidede søndagscykeltur i 2018 

 

 

Dato: Søndag d. 02-12-2018 

Gløggtur

 
Vi cykler en tur i nærheden af Roskilde og 

slutter af med gløgg og æbleskiver på en 

restaurant i eller ved Roskilde. 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: 10 km/t 

Medbring: Lygter og penge til gløgg 
 

 

Detaljerede turbeskrivelser findes i dette eller 

andre lokalblade. Desuden bliver de annonceret 

på vores hjemmeside 

www.cyklistforbundet.dk/roskilde under 

”Cykelture og ferie” 

 

Bliv påmindet pr. e-mail om 

kommende guidede cykeltur et par 

dage i forvejen.  

 

Skriv til: 

Bjarne Johansson, b.johan@youmail.dk .  

 

Medlemmer af Roskildeafdelingen med oplyst e-

mailadresse får automatisk denne påmindelse 

 

 

 

 

 

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
mailto:b.johan@youmail.dk
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På tur med formiddagsholdet  

i Roskilde og Jyllinge 

 

 
 

Både Roskilde og Jyllinge har et 

formiddagshold, som om tirsdagen kl. 10 cykler 

fra henholdsvis Stændertorvet  (enkelte gange 

stationen hvis dagens tur starter med tog) og 

Jyllingecenteret. Turene er nominelt på ca. 35 

km, men vil i praksis svinge mellem ca. 25 og 

ca. 45 km. Hør nærmere hos turlederen eller 

kontaktpersonerne. 

 

Roskilde formiddagsholds faste ugentlige tur vil 

i år fortsætte så længe der er opbakning og 

interesse. Sæsonen forventes at slutte med 

udgangen af november eller starten af december 

og forventes genoptaget i starten/midten af marts 

2019. 

 

Fra og med 2019 vil Roskildeholdet som 

standard starte fra Hestetorvet ved 

krukkerne.  

 

Kontakt for Roskildeholdet: 

Bjarne Johansson, E-mail:  b.johan@youmail.dk 

 

Kontakt for Jyllingeholdet: 

Tove Krøger, E-mail: tove@4040.dk 

 

 

2018 – kavalkade:  

På tur  med formiddagsholdet 
 

4. sæson med Formiddagsholdene lakker mod 

enden for i år. Der har været et stabilt 

ugeprogram med stabile deltagere med kun et 

par aflysninger gennem disse 4 år. Jo, Danmark 

er et dejligt land for cykelture

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:tove@4040.dk
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/John 
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Dronning Margrethes Vej / Frederiksborgvej. Set 

nordfra har stedet ikke lignet en rundkørsel 

 

Midterskiven har nu i løbet af sensommeren/ 

efteråret fået tilføjet en skrå asfaltkant hele vejen 

rundt. 

Den stiplede linje er påmalet denne skrå kant og 

ses derfor lidt bedre på afstand. Men er det godt 

nok? 

Der er ikke udført ændringer i vejføringen / 

kantstriberne hen mod den lille rundkørsel  

 

 Der er tidligere af flere oplevet farlige tilstande 

ved at bilister nordfra ad Frederiksborgvej ikke 

respekterer vigepligten over for trafikanter som 

allerede er i rundkørslen. Specielt over for dem, 

som er kommet ind fra Dr. Margrethes Vej. 

 

Oplever du stadig farlige situationer dette sted? 

Vi hører gerne fra dig pr. mail på 

roskilde@cyklistforbundet.dk  

 

eller på Roskildeafdelingen Facebook-side. 

www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem 

 

OG/ELLER giv besked direkte til kommunen: 

www.roskilde.dk/giv-et-praj    

    

 

Nekrolog, Torben Kjær 

 

Roskildeafdelingen har mistet en af sine aktive 

medlemmer, Torben Kjær. 

 

Torben blev i sommers ramt af en uhelbredelig 

leverkræft og den 3. september rakte kræfterne 

ikke længere. Han var netop fyldt 65 og blev den 

13. september bisat fra Sankt Jørgensbjerg kirke 

i Roskilde.  

 

Torben var en meget aktiv cyklist til ferie og 

arbejde og brugte dagligt cyklen som 

transportmiddel mellem Roskilde og Risø hvor 

han arbejdede til det sidste. 

 

  
 

Som aktiv i foreningsarbejdet har Torben bl.a. 

været turleder på afdelingens guidede cykelture 

og har med stor faglighed smedet støttebenene til 

6 store terninger, som afdelingen har brugt til 

slalomkørsel på en manøvrebane brugt til 

trafikarrangementer for børn. 

 

Ære være Torbens minde. 

/P.v.a. bestyrelsen, John 

 

 

… med base i Randers 

en uge med planlagte 

cykelture og sociale 

arrangementer. 

Cykel Turist Ugen 

2019 uge 30  

i Randers. 

 

   

 

Rundkørslen Dr. Margrethes Vej 

/ Frederiksborgvej i Roskilde 

mailto:roskilde@cyklistforbundet.dk
http://www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem
http://www.roskilde.dk/giv-et-praj
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Billedforedrag i Byens hus,  

Stændertorvet 1, ”Den Gamle Byrådssal”, 4000 Roskilde 
 

mandag den 10. december kl. 19.30 
 

Foredraget er gratis og åbent for alle 

 

Arrangør: Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 

 

 

 

Claus Steensbech fra Roskilde fortæller om 
sin 6.700 km lange cykeltur i Japan og 
Sydkorea på en Brompton M6R. 
 
En cykel kan foldes sammen til kun 
60x60x30 cm og derfor let tages med ind i 
teltet. 
 
 
 

   
 
 

Det er både fortællingen om en cykeltur i Japan, der gik fra toppen af Hokkaido til 
bunden af sydhavsøen Okinawa - og hvordan man får tildelt den fine Grand Slam-medalje 
for at gennemkøre Sydkoreas perfekte netværk af bilfri supercykelstier. 
 
I alt otte måneders improviseret eventyr i to af verdens dyreste, sikreste og alligevel mest 
interessante cykellande – for en månedlig udgift på kun 6.000,- kroner.  
Måske bliver du endda inspireret til selv at tage af sted? 

    

 Støt Cyklistforbundets arbejde… bliv/forbliv medlem…  
www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype 

gerne tilknyttet Roskilde ☺ 

  Japan og Sydkorea på foldecykel     

http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype

