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Vestegnen afdeling, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune,  
 

 
  
 

Årsberetning for 2020, Cyklistforbundet Vestegnen.       11-2 2021 
 
(Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Glostrup kommune) 
  

 
Trods Corona-nedlukning og restriktioner afholdt bestyrelsen 7 bestyrelsesmøder og en fysisk 
generalforsamling i slutningen af februar 2020. Det var med foredrag af Gate 21 med temaet ” 
hvad kan kommunerne gøre for at støtte cyklismen?”. Vi har holdt de sidste 2 af 
bestyrelsesmøderne digitalt og 2 af møderne fysisk. De sidste 3 i kombination af både fysisk 
tilstedeværelse og mulighed for at deltage digitalt. 
 
Bestyrelsesmøderne har været som inspirationsmøder over for hinandens arbejde i de respektive 
kommuner. Vi har måttet konstatere, at det er svært at hjælpe i hinandens kommuner, da vi er så 
få aktive, men vi prøver at hjælpe hinanden så godt vi kan. Bestyrelsen arbejder ud fra filosofien, 
at vi bidrager med det vi allermest brænder for inden for målsætningen om at sikre glæde og 
trygheden ved at cykle. Desværre mangler vi en bestyrelsesrepræsentant fra Albertslund 
Kommune. 
 
Afdelingen har haft meget få fysiske aktiviteter pga. møderestriktioner og begrænsning for 
forsamlinger i Corona-året. Men heldigvis har vi delvist deltaget i de sædvanlige kampagner. 
 
SYNLIGHED lokalt har topprioritet  
 
Afdelingen har i det forløbne år arbejdet på at gøre løbende opmærksom på vores forening over 
for kommunernes tekniske forvaltninger, for derigennem at kunne fremme trafiksikkerheden og 
vilkår for den lokale cykeltrafikpolitik, og har især fokuseret på cykelstier, plads til cyklen ved 
nybyggeri, sikker cykelparkering, dårlig vejbelægning, manglende lys, snævre bomme og høring af 
kommuneplaner herunder høring af klimaplanen i bl.a. Høje-Taastrup. 
 
Vi er fortsat med i en del trafiksikkerhedsråd, i Grønt Råd Glostrup, Grønt Råd i Ishøj, Agenda 21 i 
Taastrup, og i Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest. Siden efteråret 2019 deltager vi også en smule i 
Gate 21/Moving People samarbejdet, der har som mål at fremme miljørigtige transport- løsninger 
for kommuner og virksomheder.  
 
Så meget vi kan, arbejder vi med at være på forkant, men der er stadig meget mere, der kan 
gøres hvis vi var flere aktive.   
 
Bestyrelsen har fået mere kontakt til sundhedspersonalet herunder idrætskonsulenter og 
skoleansvarlige i kommunerne i 2020. Vi forsøger at få cykling ind som sundhedsaspekt og 
kommunerne er ved at indse at de aktivt må arbejde på ungdom og cykling, at få unge til at cykle, 
da stadig færre gør det.  
 
Vi har også fået lidt mere kontakt til trafikplanlæggerne i de respektive kommuner og gjort os lidt 
mere synlige, så de husker os, når de udvikler byerne og planlægger cykelstier. 
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Det er meget svært at være synlig over for kommunerne, når vi ikke har mange synlige aktiviteter i 
bestyrelsen, men vi arbejder ufortrødent videre. Jeg synes, det er lykkedes nogenlunde at gøre 
opmærksom på, hvem vi er. Det kræver vedholdenhed, overblik og netværk.  
 
 
Vores vigtigste aktiviteter i 2020 for at være synlige lokalt og over for kommunerne har 
været:   
 

 Kommentering af byudviklingsplaner og Klimaplanen i HTK som er i høring; Mogens 
Eliasen, Vallensbæk kommune, Knud Anker Iversen/Christina Saadbye, Taastrup og Arne 
Jakobsen, Ishøj Kommune. 

 
 Indberetning af fejl og mangler vedrørende cykelstier og cykelforhold (lys på cykelstier), 

som vi selv i bestyrelsen har konstateret eller fået viden om af borgere eller til de lokale 
vejbesigtigelser, og heldigvis er de fleste forhold meget hurtigt blev rettet op eller vi har fået 
en forklaring. 
 

 Samarbejdet med Cykling uden alder, ved Mogens Sørensen, Vallensbæk, og Arne 
Jakobsen Ishøj og Røde-Kors initiativet i Taastrup med indvandrer cykelkursus som 
Annelise Lysdal understøtter har stort set været droslet ned i 2020 eller meget lidt aktivitet.  
 

 I Glostrup har været en brugerhenvendelse angående manglende sikkerhed for cyklister 
omkring letbanebyggeriet, hvor specielt omlægning af cykelsti, bilkørebaner og skiltning 
giver farlige situationer. Bestyrelsen har efterfølgende haft en dialog med Letbaneprojektet 
og kommunen, der er opmærksomme på problemerne. Cyklistforbundet, centralt, er villig til 
at samle og viderebringe problemer for at skærpe opmærksomheden, for problemerne 
gælder flere kommuner langs byggeriet. Der opfordres til at melde problemer til CF 
Vestegns bestyrelse og til de respektive kommuners Tekniske Forvaltninger (Giv et Praj).   

 
 Annelise Lysdal, Glostrup medlem, er blevet repræsentant i Glostrup Kommunes ’Grønt 

Råd’ og bruger rådet som platform for et tættere samarbejde med kommunen om at få gjort 
cykling endnu mere attraktiv for kommunens borgere. 
 

 Børnecykelprojektet ved Ole Rømers skole i Taastrup er pt. sat i bero men ikke ophørt. 
Sammen med kommunen ønsker skolen at arbejde for at fremme cykling og gøre skolen til 
en cykelskole. En ildsjæl er desværre stoppet på skolen i 2020. 

 
Vallensbæk Kommune: Vi er sammen med kommunen involveret i at arrangere en afdeling af Kids 
Race i 2021, og har fået en bevilling fra kommunen, så vi kan yde et tilskud til at nedbringe 
deltagerprisen for børnene. 

 
Vallensbæk har indsendt høringssvar til såvel forslaget til kommuneplan som til en række 
lokalplanforslag. Her har fokus været på, at forbedre forholdene for cyklismen, både ved at foreslå 
yderligere cykelparkering og for at fokusere på at gøre cykeltrafik til et så tiltrækkende alternativ til 
bilisme som muligt. Det betyder at vi har lagt vægt på sikkerhed og fremkommelighed 
fundamentet. 
 
Vi fra Vallensbæk har løbende gjort opmærksom på at foreslå små forbedringer i forholdene for 
cyklister i kommunen. Her er ”Giv et praj” app`en et velfungerende middel.  
I det hele taget synes vi, at vi har fået et godt samarbejde med kommunen, såvel med 
forvaltningen som med det politiske niveau. Det har bl.a. resulteret i, at vi er med i en 
arbejdsgruppe, der skal udmønte et tilskud fra staten som kommunen har fået, for at udforme de 
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kommende letbanestationer i Vallensbæk med størst mulig hensyn til samspillet mellem cykel og 
kollektiv trafik. 
 
Et eksempel på det gode samarbejde er forløbet af en borgerhenvendelse om et meget 
uhensigtsmæssigt placerer hastighedsmålingsskilt midt på cykelstien på Vallensbæk Strandvej. 
Bl.a. ved vores medvirken blev skiltet ret hurtigt fjernet. 

Vi har haft nogen succes med vores høringssvar, idet de har resulteret i ændringer i de endelige 
lokalplaner i overensstemmelse med vores ønsker. Vi får desværre ikke alle ønsker opfyldt, men 
vores tilgang er, at vi vil konstruktivt anvise løsninger og forbedringer, og ikke kun kritisere. Det 
synes vi, at vi har haft lidt held med. 

 
CYKELAKTIVITETER  
 
Cykelture: 
Da vi desværre ikke har nogen aktive i bestyrelsen med interesse for cykelture på Vestegnen, og 
der ikke har været særlig høj tilslutning til de planlagte ture, har bestyrelsen besluttet at 
nedprioritere denne aktivitet til der kommer frivillige aktive, som vil arbejde med cykelture på 
Vestegnen. Vi bakker op om aktiviteten. 
 
Der arbejdes også fortsat lidt i bestyrelsen på at fremme cykelture ved evt. at lave cykelfoldere, 
hvor grupper kan melde sig til en tur eller finde inspiration på vores hjemmeside. F.eks. 
klimasikringstur i Vallensbæk Mose I/S, Vestegnens kæmpe skulpturtroldetur, tur til Ishøj Strand, 
Arken, Ejby Mose etc. etc.   
 
Sundhedshuset i Taastrup er kontaktet i år, og der er skabt kontakt til evt. cykelture for borgere, 
der gerne vil lære at motionere på cykel. Det afventer stadig med forhåbentlig start til 
forår/sommer. 
 
Der arbejdes også på at lave et inspiration- turkatalog for Ole Rømers skolen, så børn og lærere 
kan finde cykelture fra deres skole. Arbejdet er langt fra færdigt og mangler flere hjælpende 
kræfter. 
 
Vi fra Taastrup har forberedt en cykeltur for Byrådspolitikkere i Taastrup kommune i 2021. Så kan 
deltagerne se byen med en cyklist øjne. 
 
 
CYKLISTFORBUNDETS KAMPAGNER: 
 
VCTA – Vi Cykler Til Arbejde 
Christina deltager som koordinator for 4-5 cykelhold på arbejdsplads i Glostrup kommune. 
Kampagnen blev udskudt til september 2020  og desuden en lille vinterkampagne i uge 4 2021 
deltog også et enkelt hold. De øvrige medlemmer i bestyrelsen er seniorer og ikke på 
arbejdspladser. Så VCTA er nedprioriteret for resten af bestyrelsen og kommunerne. 
 
STORE CYKELDAG som normalt foregår 2.søndag i juni blev stort set aflyst pga. usikkerheden 
om forsamlings forbuddet. Taastrup afholdt dog deres cykeltur med Miljø- og Energicenteret og 
PR af HTK kommune med en gruppe på ca. 15 personer. Det var dejligt vejr, og der blev cyklet til 
Kroppedalsmuseet og den nye Vikingebro. TV2 Lorry kom overraskende forbi om morgenen og 
interviewede os, måske også fordi, der stadig ikke var mange arrangementer på dette tidspunkt i 
DK.  
 
Store cykeldag i Vallensbæk, som normalt arrangeres med stor indsats fra kommunen, måtte 
desværre aflyses. I stedet blev et alternativ i samarbejde med Cykling Uden Alder gennemført. 
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Der var ikke så mange deltagere, som der plejer, men vejret var fint og der kom en god tur ud af 
det for de 13 cyklister, der deltog. 
 
Ishøj havde valgt at aflyse i juni og afholde deres 30. august 2020 i stedet for. Desværre blev det 
frarådet af Ishøj kommune da tiden nærmede sig, så det blev alligevel aflyst.  
 
Der var heller ikke i år Store Cykeldag i Albertslund og Glostrup kommune.  
 
JEG KAN CYKLE- kampagnen i maj for børnehavebørn blev nedprioriteret og aflyst pga. Corona 
restriktioner 
 
Alle Børn Cykler  
ABC-kampagnen er den største kampagne for bestyrelsen, som foregår i september og uddeling 
af præmier i oktober. Desværre var der langt færre klasser med i ABC-kampagnen i år end 
tidligere. Vi har nu været med i ca. 12 år, men kommunerne er blevet samarbejdspartner med 
Cyklistforbundets kampagnekoordinatorer, så vi skal ikke gøre opmærksom på kampagnen 
længere. Bestyrelsen har til gengæld samarbejdet tæt med kommunernes 
cykelkampagneansvarlige og understøttet ABC kampagnen med uddeling af præmier i klasserne.  
 
Pga. Corona-nedlukning blev præmieoverrækkelsen i 2020 for Glostrup uden deltagelse fra 
Cyklistforbundet eller borgmesteren (og dermed heller ikke omtalt i Folkebladet). Vandrepokalen 
blev overdraget til lærerne.  
 
I Vallensbæk var kampagnen Alle Børn Cykler meget vellykket. Der deltog mange klasser fra alle 
kommunens skoler med mange cykeldage og mange cykelhjelmsdage og vi fik uddelt medaljer og 
vandrepokal.  
Det lykkedes dog os for Taastrup kommune at gøre som vi plejer, nemlig at invitere den vindende 
klasse til Rådhuset og ind i Byrådssalen og får overrakt medaljer og vandrepokal af borgmesteren. 
I Vallensbæk, Albertslund og Glostrup kommuner har vi uddelt vandrepokal og præmier til 
vinderklassen eller læreren, mens Ishøj Kommunes klasse endnu ikke har fået deres vandrepokal 
og præmie på grund af de stramme Corona restriktioner.  
Der var desværre ingen opmærksomhed i form af avisartikler i nogen af kommunerne i år.  
 
SAMARBEJDE med Cyklistforbundet og Hovedbestyrelsen 
 
Christina nåede lige akkurat at deltage i formandsseminaret i starten af marts 2020 inden Corona 
lock down af Danmark. Der blev sat fokus på lokale projekter (Randers og Svendborg) og 
vigtigheden for at slå sig sammen på tværs af vores afdelinger. Det har de forsøgt på Fyn. Der 
blev også undervist og givet ideer omkring lokalarbejdet med den nye hjemmeside.   
 
Christina tog til landsmøde den 24.oktober 2020 i Odense. Der var meget få deltagere (45 
personer) til det fysiske møde pga. af de begrænsede forsamlingsregler, men der var mulighed for 
at deltage virtuelt, dog uden stemmeret eller debat.  
 
Afviklingen af landsmødets generalforsamling varede kun ½ dag og det var desværre svært at 
netværke med andre afdelinger, da man skulle sidde ned hele tiden, og man havde et bord hver i 
sær. Der blev ikke holdt nogen middag eller arrangeret overnatning pga.Corona restriktioner.  
 
Vores Facebook side er overtaget af Mogens S og der bliver løbende lagt nyheder på så godt vi 
kan følge med. Der er endnu ikke så mange følgere, måske nok fordi vi ikke har så mange 
aktiviteter. 
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Hjemmesiden i Vestegnsafdelingen er også stadig meget spinkel. Vi har nedprioriteret dette 
arbejde, da vi mangler en med interesse for at lægge oplysninger på vores hjemmeside. Vi prøver, 
men ellers benytter vi pt. sekretariatet på hovedkontoret til at lægge op. 
 
Bestyrelsen 2020: 
 
Bestyrelsen har således bestået af: 
Formand Christina Gylling Saadbye (Taastrup) 
Kasserer Arne Jakobsen (Ishøj) 
Mogens Eliasen (Vallensbæk) 
Annelise Lysdal (Glostrup) 
 
Suppleanter 
Knud Anker Iversen (Taastrup) 
Mogens Sørensen (Vallensbæk)  
 
Bestyrelsen fik til GF 2020 ved valget byttet om på bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, men vi 
fik ikke nogle nye aktive medlemmer. Annelise Lysdal (Glostrup) gik ind i bestyrelsen efter at have 
deltaget i arbejdet som observatør et år inden. 
 
 


