
Cyklistforbundets Afdeling i Hørsholm og Fredensborg  
Årsberetning 2018  
  
Medlemsmøde  
I forbindelse med vores generalforsamling i marts holdt vi et medlemsmøde om 
cykelpolitik i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Der deltog politiker 
fra begge kommuner. Fra Hørsholm kommune deltog Charlotte Kirchheiner Hansen, som 
er medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget. Fra Fredensborg kommune deltog Lars 
Simonsen, som er formand for Plan-; Miljø- og Klimaudvalget og næstformand for 
Infrastruktur- og Teknikudvalget. Der findes en beskrivelse af mødet på vores 
hjemmeside.  
  
Generalforsamling  
På generalforsamlingen blev hele bestyrelsen inkl. suppleant genvalgt. Bestyrelsen består 
af Jens E. Pedersen (formand), Frank Elm Jacobsen (kasserer), Bjørn Sandberg 
(webmaster) og som suppleanter Allan Højer. Observatør Nanna Strøyberg.  
  
Cykelture.  
Vi har i 2018 arrangeret 6 cykelture. Alle cykelturene er beskrevet på vores hjemmeside.  
  
Afdelingen er medlem af grønt råd  
Afdelingen har været repræsenteret i Fredensborg kommunes grønne råd ved Frank, 
siden det blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det grønne råd er 
sammensat af repræsentanter fra en lang række organisationer, som på den ene eller 
anden måde kan relateres til det grønne arbejde i bredeste forstand. Det drejer sig 
selvfølgelig om Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening, men også de 
lokalhistoriske foreninger, Jægerforbundet og landboforeningen er repræsenteret. - 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 
Klimaudvalget.  
 

Fredensborg Kommunes Udvalg for Infrastruktur 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 derfor 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.  
  
Samarbejde med kommunerne  
Lokalafdelingen har et godt samarbejde med offentlige myndigheder når det gælder 
forbedringer for cyklisterne. Vi inviteres til møder om cykelistforhold.  
Vi kommentarer til lokalplansforslag udarbejdet 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 
noget 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 hovedforbundet 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 bestyrelsen, som kører rundt med dem. På opfordring har vi fået flere e-
mails fra vores medlemmer. Så vi kommer lettere og lettere rundt med de sidste blade. Vi 
vil dog forsat opfordre medlemmer med mailadresse at lade os sende lokalbladet 
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 

 


