
  

 

Hørsholm og Fredensborg Afdeling 

Nyheder vinter 2020 

 



2 

 

Cyklister  i  

Hørsholm og Fredensborg  

 

Medlemsblad nr. 1 december 

2020 for Cyklistforbundet Hørs- 

holm og Fredensborg afdeling 

 

Indhold: 

 

Redaktion og layout:   

Bjørn Sandberg 

Redaktion afsluttet 16/12-2020 

Side 2 Årsberetning 2019 

Side 3 Referat af generalforsam-

lingen september 2020 

Side 4 De nye vedtægter 

Side 4 Indkaldelse til generalfor-

samling 2021 

Side 5 Cyklistforbundets  

landsmøde 

Side 5 Afholdte cykelture 2020 

Side 5 Planlagte cykelture 2021 

Side 6 Statusmøde på Fredens-

borg Rådhus 

Side 6 Forbedringer for cyklister i 

Hørsholm 

Side 7 Medlemsfordele 

Side 8 Oversigt over bestyrelsen 

  

  

  

  

  

  

  

HØRSHOLM OG FREDENSBORG AFDELING 

af Cyklistforbundet 

Årsberetning 2019 

Generalforsamling i 2019 

Den blev holdt i marts, og som indleder til det åbne møde hav-

de vi indbudt Jens Holmboe, vejdirektør. 

Trafikpolitik: 
Fredensborg 

Fredensborg Kommune havde afsat til mindre forbedringer på 

stinettet en pulje på 1.0 mio. Vi har været med til at udpege 

steder, hvor pengene kunne bruges. 

Fire projekter er gennemført 

• Overkørsel Gl. Strandvej, Sølyst  Allé 

• Busstop ved Brønsholm Kongevej Rema  

• Humlebæk station klar afmærkning af cykel og fodgænger-    

arealer 

• Forbedret skiltning og ny slisk ved Nivå st. 

Kommunen har de sidste år arbejdet med vejvisning for cykli-

ster. I Nivå i 2018, i Kokkedal i  2019 senere også i Fredens-

borg og Humlebæk. Vi har været med til at drøfte retningslin-

jerne for skiltningen og gennemgået de enkelte planer. Skilte-

ne er sat op. 

Vi har i 2019 i samarbejde med kommunen udarbejdet et nyt 

stikort for Kokkedal. Det fås på bibliotekerne. I 2018 blev der 

lavet et for Nivå. 

Vi har deltaget i et arrangement i maj i Kulturcafeen i Humle-

bæk. Frank fortalte om elcykler. 

Vi deltog i en trafikcafé for ældre i september på Fredensborg 

Rådhus. Frank bidrog med et indlæg om elcykler. Bjørn deltog 

også. 

Vi har haft en række lokalplanhøringer til høring. Hvor vi kom-

menterer adgang for cyklister og cykelparkering. 

Hørsholm 

Vi har udarbejdet en plan for tiltrængte forbedringer på stinet-

tet i Hørsholm. Var på en cykeltur med Miljø og planlægnings-

udvalget Hørsholm, hvor vi så nogle af stederne. Kommunen 

var positiv, men beklagede, at der ikke var penge afsat til det. 

 

Fortsat side 3 -> 

Da generalforsamlingen i foråret 2020  blev udskudt på 

grund af Corona-situationen kommer årsberetningen for 

2019 først nu. 
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Generalforsamlingen blev afholdt på Kokkedal Sko-

le kl. 19.30 - 21 i mødelokale vest 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg al referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Forslag til vedtægtsændringer  

7. Valg af bestvrelse. bestyrelsessuppleant, revi-

sor og revisorsuppleant samt delegeret/

delegerede til Cyklistlbrbundets landsmøde. 

8. Eventuelt. 

Formanden, Jens E Pedersen, bød velkommen til 

den udskudte generalforsamling. som oprindeligt 

var planlagt til 18. marts 2020. men ikke kunne gen-

nemføres som følge af Corona-restriktionerne i for-

året. Jens medbragte en hilsen fra vores trofaste 

medlem fra Hørsholm. Aase Kristensen (Rikke), 

som desværre var forhindret i at deltage. I alt deltog 

8 medlemmer i generalforsamlingen. 

Punkt 1      Valg af dirigent 

Jan Hellen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmel-

se med afdelingens vedtægter, hvilket forsamlingen 

var enig i. 

Punkt 2      Valg af referent 

Frank Jakobsen blev valgt som referent. 

Punkt 3      Bestyrelsens beretning 

Formanden, Jens E Pedersen, gennemgik bestyrel-

sens beretning, som vel at mærke drejede sig om 

2019. Årsberetningen blev godkendt af generalfor-

samlingen. 

Beretningen kan læses på side 2 her i lokalbladet. 

Punkt 4      Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Afdelingens kasserer, Frank Jakobsen, gennemgik 

det reviderede regnskab for tilhørerne. 

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 5 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Punkt 6      Forslag til nye vedtægter 

Forslag til vedtægtsændringer var udsendt med ind-

kaldelsen sammen med en forklaring om baggrun-

den for behovet for ændringerne. 

Dirigenten gennemgik ændringerne enkeltvis, og 

med diverse tilretninger blev de nye vedtægter en-

stemmigt godkendt. 

De nye vedtægter kan læses på side  4 her i lokal-

bladet. 

Punkt 7      Valg af bestyrelse, bestyrelsessup-

pleant, revisor og revisorsuppleant samt delege-

ret/delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. 

De tre bestvrelsesmedlemmer, Jens E Pedersen. 

Bjørn Sandberg og Frank Jakobsen var alle villige til 

genvalg, og de blev valgt. Desuden valgtes Uffe Ild-

vedsen til bestyrelsen. 

Allan Høier blev genvalgt som suppleant og desu-

den valgtes Jan Hellen som suppleant. 

Henry Angelo blev genvalgt som revisor. Som revi-

sorsuppleant blev Ib Tune Olsen valgt. 

Som delegeret til landsmødet valgtes Uffe lldved-

sen. 

Punkt 8      Eventuelt 

Forsamlingen drøftede forskellige behov for forbed-

ringer for cyklisterne i de to kommuner og mulighe-

derne for at få fat i cykelkort. 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamli-

gen 

 

Dato: 03.10.2020                Dato: 01.10.2020 

     Jan Hellen                      Frank Jakobsen 

       Dirigent                             Referent 

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 30. september 2020. 

Cykelture 2019 

Vi har i 2019 gennemført 5 cykelture med 10-20 del-

tager per tur 

1. Store cykeldag 

2. Landsbytur i samarbejde med Karlebo  

Lokalhistoriske Forening  

3. Sensommeraften tur 

4. Fredensborg Slot og Højsager Mølle i samarbej-

de med Lokalhistorisk forening i Fredensborg 

5. Store Donsedam i samarbejde med Danmarks 

Naturfredsforening. 

Jens E Pedersen 
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§1   Cyklistforbundet i Hørsholm og Fredensborg er 

en afdeling under Cyklistforbundet. 

§2   Afdelingens formål er, i overensstemmelse med 

Cyklistforbundets vedtægter, at virke for bedre 

vilkår for cyklister i Hørsholm og Fredensborg 

Kommuner. 

§3  Medlemmer af afdelingen er de i Hørsholm og 

Fredensborg Kommuner bosatte medlemmer af 

Cyklistforbundet. Medlemmer i andre kommuner 

kan i overensstemmelse med § 19, stk. 2, i Cyk-

listforbundets vedtægter optages efter ønske, 

hvis de ikke er tilmeldt en anden afdeling. Afde-

lingen opkræver ikke selvstændigt kontingent, 

men søger sine udgifter dækket af Cyklistforbun-

det, ved salg af Cyklistforbundets materialer eller 

på anden måde. 

§4   Generalforsamling afholdes hvert år i februar 

eller marts måned. Medlemmerne indkaldes 

skriftligt eller via e-mail og ved bekendtgørelse 

på foreningens hjemmeside med mindst 14 da-

ges varsel. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 1 uge før det annoncerede møde-

tidspunkt for generalforsamlingen, hvorefter de 

udsendes til medlemmerne. Beslutning kan kun 

træffes i sager, der er optaget på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er afdelingens øverste be-

sluttende myndighed uanset de fremmødtes an-

tal, Beslutninger afgøres ved almindelig stemme-

flerhed blandt de afgivne stemmer, og beslutnin-

gerne afgøres skriftligt, hvis det ønskes. Kun 

medlemmer med gyldigt medlemsbevis har 

stemmeret. Referat af generalforsamlingen sen-

des til Cyklistforbundet og gengives i et lokal-

blad, hvis afdelingen udgiver et sådant, eller på 

afdelingens hjemmeside. Dagsorden for den 

ordjnære generalforsamling skal indeholde 

mindst følgende punkter: 

1. valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. bestyrelsens beretning 

4. fremlæggelse af revideret regnskab 

5. indkomne forslag 

6. valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant, 
revisor og revisorsuppleant samt delegeret 
(delegerede) til Cyklistforbundets landsmø-
de 

7.   evt. 

       Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyk-

listforbundets landsmøde i overensstemmelse 

med Cyklistforbundets vedtægter. Der kan væl-

ges suppleanter. 

       Ekstraordinær generalforsamling afholdes på 

bestyrelsens foranledning eller på skriftlig begæ-

ring af mindst 10 pct. af afdelingens medlemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og 

bekendtgøres som den ordinære generalforsam-

ling. 

§5   Bestyrelsen, der er ulønnet, består af indtil 7 på 

generalforsamlingen valgte medlemmer, som 

konstituerer sig selv. Derudover vælges indtil 4 

suppleanter. Det bør tilstræbes, at alle berørte 

kommuner er repræsenteret i bestyrelsen og 

blandt suppleanterne. Bestyrelsen repræsenterer 

foreningen udadtil samt overfor Cyklistforbundets 

øvrige instanser. Bestyrelsen indkalder til gene-

ralforsamling. 

§6   Afdelingen er forpligtet til at fastholde Cyklistfor-

bundets linje. Afvigelser eller uenighed herom 

indberettes til hovedbestyrelsen. Det lokale arbej-

de kan udføres i arbejdsgrupper, de enkelte ar-

bejdsgruppers udtalelser og henvendelser går 

gennem bestyrelsen. 

§7  Ændringer af vedtægter eller opløsning af afde-

lingen kræver 213 af de afgivne stemmer ved en 

generalforsamling, hvor forslag om ændring af 

vedtægter eller afdelingens ophør er på den ud-

sendte dagsorden. De af generalforsamlingen 

vedtagne vedtægtsændringer skal godkendes af 

hovedbestyrelsen. Ved opløsning tilfalder eventu-

elle ejendele Cyklistforbundet. 

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen 

den 30. september 2020. 

VEDTÆGTER FOR CYKLISTFORBUNDETS 

AFDELING I HØRSHOLM OG FREDENSBORG KOMMUNER 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2021 

Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling den 23. marts 2021 kl 19.30. 

Nærmere information oplyses i et nyhedsbrev når tiden nærmer sig. 
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Cyklistforbundets landsmøde 2020 

Delegerede fra Cyklistforbundets afdelinger og ho-
vedbestyrelsen mødtes til landsmøde 31. oktober i 
Odense, hvor der blev valgt hovedbestyrelse, vedta-
get budget og vedtaget arbejdsprogram for det kom-
mende år. 
Du kan læse om landsmødet på hovedforeningens 
hjemmeside på www.cyklistforbundet.dk 

I 2020 havde vi planlagt fire cykelture. 
 
Den første blev afholdt "Store Cykeldag", søndag 
den 14. juni. 

Turen startede og sluttede ved Kokkedal station. 
De 12 deltagere fik en interessant og indholdsrig 
tur, som gik gennem Hørsholm og Folehaveskoven 
til Høsterkøb og Femsølyng og retur langs Usserød 
Å 
 

Årets anden cykeltur, en historiske cykeltur, blev 
afholdt den 21. juni fra kl 10 til ca 13. 
 

Turen, der var arrangeret i samarbejde med Karlebo 
Lokalhistoriske Forening, gik fra indkørslen til Nivå 
Camping ved Nivå Havn blev afviklet i fint cykelvejr. 
Der var varslet en smule regn, men regnen udeblev. 
Turen blev afsluttet på Fredensborg Museum i Av-
derød, hvor vi blev vist rundt på museet at museets 
leder, Niels Storgaard Simonsen,. 
 

Torsdag den 13. august gennemførte vi årets tredje 
cykeltur med 17 friske cyklister. 
 

Turen gik fra Kokkedal Station langs Usserød Å, 
forbi Nivå Kirke til Nive Å. Derfra kørte vi gennem 
Langstrup Mose til Langstrup landsby og Dageløkke 
landsby inden turen gik tilbage til Kokkedal Station 

Sensommercykelturen til Bøllemosen den 22. au-
gust var den fjerde og sidste cykeltur. 
 

10 morgenfriske cyklister var mødt op på Kokkedal 
Station i fint efterårsvejr til  denne tur, som vi havde 
arrangeret i samarbejde med Fredensborg-
afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.. 

Du kan læse meget mere årets cykelture samt se 
en række fotos fra turene på vore hjemmeside un-
der menupunktet Cykelture. 

Afholdte cykelture i 2020 

Planlagte cykelture i 2021 

 

Den første tur, I samarbejde med Karlebo Lokalhi-
storiske Forening,  gennemføres en historisk cykel-
tur den 16. maj fra kl 10 til 13. Turen går fra Nivå 
Camping til Fredensborg Museum i Avderød. For-
mand for Karlebo Lokalhistoriske Forening er guide 
under turen, 
 
Den anden tur er en tur fra Kokkedal Station til Bøl-
lemosen ved Skodsborg og retur den 13. juni. 
Undervejs besøger vi blandt andet Frederik den 7’s 
grotte. Guide er Gert Lusty. 
 
Den tredje tur er en sensommertur i samarbejde 
med DN Fredensborg. Turen går fra Kokkedal Sta-
tion via Maglemosen og Høje Sandbjerg til Femsø 
Lyng  i Rude Skov. Turen gennemføres  den 15. 
august fra kl. 10 til ca 15. Guide er Gert Lusty. 

Den fjerde tur er en sensommeraftentur fra Kokke-
dal Station til Sjælsø den 19. august, hvor vi cykler 
rundt om søen. 
Vi mødes kl 19.00 og regner med at være tilbage 
ca. kl 21. Guide er Jens E. Pedersen. 
 
Alle turene er gratis og der er ingen tilmelding 
 
 
 

Fotoet her til ven-

stre er fra en tidli-

gere tur rundt om 

Sjælsø 
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Mandag den 7. december var bestyrelsen inviteret til 

et såkaldt  statusmøde på Fredensborg Rådhus med 

projektleder Helle Riis Lindevall fra Team Trafik i 

Fredensborg Kommune. Fra bestyrelsen deltog 

Frank, Jan, Allan og Bjørn.  

 

Formålet med mødet var blandt andet at indlede et 

formaliseret samarbejde mellem kommunen og Cyk-

listforbundets lokale afdeling  relateret til cykling. 

Der blev aftalt at forsøge at mødes til et såkaldt sta-

tusmøde to gange om året. 

Ved dette første møde informerede Helle om 13 gen-

nemførte og igangværende projekter relateret til cyk-

ling: 

•Trafiksanering på Solvangsvej, Humlebæk 

(tryghed for børnecykling) 

•Farttilpasninger i Veksebo, Langerød, Søholm  

(trafikområde 4) 

•Sti mellem Avderød og Karlebo (tryghed for bør-

necykling) 

•Trafiksanering Kirkeltevej (bump og 2-1 vej) 

•Benediktevej Fredensborg, manglende fortov og 

cykelsti 

•Hastighedsdæmpning på Dageløkkevej 

•Krydsningshelle på Holmegårdsvej 

•Skiltning i Fredensborg (i 2021 kommer Humle-

bæk) 

•Belysning på sti langs Nivåvej 

•Sti mellem Nivå og Humlebæk (sagen er ikke 

død endnu, men lige nu arbejder man med en 

løsning med grusbelægning) 

•Cykelkort Fredensborg og Kokkedal 

•Udlån af elcykler 

•Tilskud til cykelparkering ved lokalbanens statio-

ner, Fredensborg og Langerød    

Før mødet havde vi fremsendt en revideret liste over 

stiønsker. Vi gjorde opmærksom på, at bestyrelsen 

ikke har kontakt med aktive medlemmer i Fredens-

borg by, og at det er årsagen til, at der ikke er kon-

krete stiønsker fra Fredensborg på listen. 

  

Læs mere om den reviderede liste vores hjemme-

side under menupunktet Nyheder.  

Vi blev også orienteret om den i kommunen igang-

værende proces for Mobilitets og Infrastruktur 2022-

2025. 

 

Statusmøde med Team Trafik i Fredensborg Kommune 

Forbedringer for cyklister i Hørsholm 2020 

I foråret 2019 startede afdelingen en indsats om-

kring registrering og beskrivelse af steder i Hørs-

holm kommune, hvor cyklisternes vilkår ikke lever 

op til almindelige krav eller ønsker. I første omgang 

førte det til 23 steder, der blev fotograferet og be-

skrevet. Derudover blev en halv snes steder indrap-

porteret direkte til kommunen via app’en Tip Hørs-

holm. App’en er mest beregnet til ’småting’ som hul-

ler i vej eller sti, et væltet træ eller et ødelagt skilt.  

Listen blev delt med kommunen i september 2019, 

hvorefter repræsentanter fra afdelingen sammen 

med politikere og nogle af kommunens folk var på 

besigtigelsescykeltur udvalgte steder. 

I løbet af sommerhalvåret 2020 er der fra kommu-

nens side foretaget et par større samt flere mindre 

arbejder, lige som der er lappet huller diverse ste-

der. Vi håber og tror i afdelingen, at konstruktiv dia-

log med Rådhuset om situationen for cyklister kan 

skabe forbedringer for alle. Og vi vil gerne hjælpe. 

Her et enkelt eksempel på forbedringer udført i det 

forgangne år, som til dels kan være begrundet i vo-

res insdats, hvem ved :-) 

Alsvej: Hele stykket fra Alsvej 4 til Bobrovej er reno-

veret, incl krydset ved Nattergalevej/Gyvelvej. Ny-

deligt asfalteret, vel afstribet og mange gode og re-

levante cykelsymboler. 
 

Se mange flere eksempler på vores hjemmeside 

under menupunktet Nyheder. 
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I juni 2012 begyndte lokalafdelingen at udsende 

elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og andre 

som vi kender e-mailadresser på og som har ønsket 

at modtage vore nyhedsbreve.  

Disse nyhedsbreve indeholder store og små nyhe-

der, som kan være af interesse ikke mindst for vore 

medlemmer.  

Hvis du ikke allerede modtager disse nyhedsbreve, 

kan du sende dit navn og e-mailadresse til lokalaf-

delingen på e-mailadressen: 

cyklistforbundet.hf@gmail.com.  

Nyhedsbreve fra lokalafdelingen  

Medlemsfordele  

Som medlem af Cyklistforbundet får du en række fordele: 

 

Medlemsrabatter - rabatter hos en række samarbejdspartnere 

(Friluftsland, sommerhuse, delebiler etc.) 

Medlemsmagasinet CYKLISTER - med masser af artikler om cykel-

mode, cykelferier, oplevelser og inspiration (kommer 4 gange årligt) 

samt  lokalbladet for din lokalafdeling. 

Det elektroniske nyhedsbrev CYKLISTER - med aktuelle nyheder 

og inspiration fra den danske og internationale cykelverden  ud over elektroniske nyhedsbreve 

fra din lokale afdeling. 

Cykeloplevelser - vi står jævnligt bag både store og små cykelevents - af de store kan vi nævne 

Cykelparaden 2012 og Tour de Future 

Adgang til juridisk assistance - hvis du er ude for et uheld 

Indflydelse - på danske politikere og medier 

 

 

 

Bliv medlem via linket nederst til venstre på forsiden af vores hjemmeside,  eller               

skriv til cyklistforbundet.hf@gmail.com   

På denne mailadresse kan du også tilmelde dig de lokale nyhedsbreve. 

 

Læs mere om Cyklistforbundet  

Hørsholm og Fredensborg Afdeling på  

www.cyklistforbundet.dk/hf 

http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Friluftsland
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Rabat-sommerhuse
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Rabat-hos-LetsGo-delebiler
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Magasiner/Cyklister
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nyhedsbrevet-CYKLISTER
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Aktiviteter
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nyhedsbrevet-CYKELBUDDET/Deltag-i-Tour-de-Future-2013
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Retshjaelp
https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Visioner/Arbejdsprogram-2015
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Bestyrelsen for Hørsholm og Fredensborg Afdeling 

af Cyklistforbundet 

 Allan Høier     suppleant 

 Langebjergvej 428    tlf.: 35 83 85 87 

 3050 Humlebæk    e-mail: allan@2xallan.dk 

 

 Bjørn Sandberg    webredaktør, redaktør af lokalblad 

 Hvedevænget 48    tlf.: 49 14 40 28, mobil: 61 30 29 80  

 2980 Kokkedal     e-mail: bjoern.sandberg@gmail.com  

 

 Frank Elm Jakobsen    sekretær, kasserer 

 Blålersvej 56     tlf.: 49 18 17 56, mobil: 26 25 04 50 

 2990 Nivå      e-mail: frankej@get2net.dk 

 

 Jens E. Pedersen    formand 

 Kokkedal Stationsvej 10   tlf.: 23 65 55 90 

 2980 Kokkedal     e-mail: jens@skovtorup.dk  

  

 Jan Hellen     suppleant 

 Bygvænget 826    tlf.: 30 29 51 05 

 2980 Kokkedal     e-mail: janhellen@icloud.com 

  

 Uffe Ildvedsen     bestyrelsesmedlem  

 Stampetoften 32    tlf.: 29 87 68 13 

 2970 Hørsholm     e-mail: cpuild@gmail.com 

   

 Afdelingens hjemmeside:   http://www.cyklistforbundet.dk/hf  

 Afdelingens email-adresse:   cyklistforbundet.hf@gmail.com 

 Afdelings adresse på Facebook:  

 https://www.facebook.com/CyklistforbundetHoersholmogFredensborg 


