
Cyklistforbundet referat 2022-10-10 
Til stede: Christina, Arne, Mogens S, Annelise, Knud A + Christina V 

Afbud: Mogens E og Natasha 

Formalia 

Referat fra sidst godkendt. Christina S dirigent. Knud A. referent.  

ABC-pokaloverrækkelse 

Mogens S sørger for at pokalerne kommer til gravering: 

Taastrup: 5a Skt. Paul skole 

Ishøj: 5b Gilbroskolen 

Albertslund: 2d Herstedøster skole 

Glostrup: 6d Nordvangsskolen  

Vallensbæk: 9b Gideonskolen  (Mogens sikrer bekræftelse) 

Pokalerne skal være klar senest den 24.10 2022.  

Vestegnens trafiksikkerhedsråd giver 4000 kr som aftales fordelt i de enkelte kommuner.  

ABC generelt 

Christrina V: henvendelse til DCF om påskønnelse af cykelaktiv skole. Svar: god ide Årets cykelskole har vi 
haft. Når det næppe i 2022. Christiana V følger op.   

Christina S laver årets ABC-statistik for alle kommuner.  

Overvejelse: Kunne overrækkelsen med fordel foregå på den enkelte skole.  

Landsmøde den 29.10. kl. 10.00 i Fiolstræde 44,  Kosmopol København 

Christina og Christina deltager.  

Vedtægtsændringer: Vederlag til HB-medlemmer. Stemmer ja 

Mulighed for HB-udpegede medlemmer af HB. Stemmer ja 

Pkt. 3, 4 , 5, 6, 7,8 + 9. Følger HB opfordring 

Arbejdsprogram. Flg. temaer prioriterer vi: børn og unge, fremkommelighed, grøn omstilling 

Bordet rundt 

Ishøj 

Taastrup Valbyvej der skal sikres bedre. Ikke svar på henvendelse til administration. Medarbejderen er 
stoppet. Christina sender nyt brev. Denne gang til formanden for Teknisk Udvalg.  

Grønt råd: Bedt om bedre cykelparkeringsforhold ved Ishøj station og ved Taastrup-Valby vej (bus-plads). 
Uge 43 gennemføres det.  

Glostrup 

Giv et praj fungerer.  



Afventer letbane der bliver færdig.  

For snæver cykelsti gennem pæle Banemarksvej. Christina tager foto og sender videre til Brønd by 
kommune. Det ligger ikke i Glostrup.  

Vallensbæk 

Ikke noget nyt. 

Albertslund 

Ikke nogen DCF-kontaktperson.  Denne opgave varetages indtil videre af Christiana S. Anna Signe 
Rasmussen er ABC-kontaktperson. 

Albertslund er ved at etablere deres eget cykeltræningskursus i kommunalt regi. 

Høje-Taastrup  

Christina V hr lavet aftale med cykelsmed (PJ) om montering af cykellygter for elever på Realskolen. (Skolen 
har selv reflekser) 

Cykelambassadører (forældre) søges på skoler. De skal bl.a. tale cykling op og gøre aktiv opbakning. 
Inspirationsskoler: Realskolen, Skt. Paul Skolen, Borgerskolen. Christina og Christina arbejder videre med 
det.  

Seniorer (eks. bedsteforældre) der kan hjælpe når klasse cykler ud. Christina V arbejder videre.  

Cykelparkering udvides ved Realskolen.  

Christina og Christina holder møde med Emil (MEC) vedr. trafiksikkerhedsråd på skolerne den 27.10 kl. 16. 

City 2/HTC afventer svar. Knud A. har sendt rykker for svar til direktøren 

Kortlægning af cykelparkering ved dagligvarehandel i Høje-Taastrup. Kortlægningen skal omfatte: 1- 
pladsforhold 2, faciliteter (herunder cykelpumpe, overdækning), adgangsforhold, nærhed til butik. 
Kortlægningen skal afdække om der er basis for overrækkelse af diplom til den mest cykelvenlige 
dagligvarehandel. Knud A. over excell-ark og tjekker de fleste butikker. Christina S tager sig af Meny. 
Christina V Lidl ved City 2.  

Ideen kan gennemføres i de øvrige kommuner. Nu høster vi erfaringer fra Høje-Taastrup  

Evt. 

Annelise fortæller: Røde Kors cykling som en del af et landsdækkende projekt (udarbejde model og 
gennemføre kurser). Albertslund har vist interesse. 

Maria Rubin Nicolaisen kan være kontakten når vi skal have kontakt til ukrainske flygtninge der skal cykle.  

Næste møde:  

28.11. kl. 19.00- Her skal bl.a. generalforsamlingen forberedes.   

Ref. kA 


