
Formandsberetning for Cyklistforbundet Roskilde afdeling 

for perioden 20.09.2021 – 21.03.2022 

Medlemsmøder og bestyrelse  

Vi har afholdt 5 medlemsmøder i perioden. På det første medlemsmøde efter generalforsamlingen 

afholdt 18.10.2021 konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis: 

Formand: Susanne 

Kasserer: Birthe 

Sekretær: Bjarne 

Andre poster i afdelingen: 

Arne: Bestyrelsesmedlem                                                                                                            

Mogens: Suppleant til bestyrelsen                                                                                                 

Bettina: Revisor                                                                                                                                

Birthe Andersen: Revisorsuppleant 

John: Redaktør af Lokalnyt og Webmaster                                                                                        

Torsten: Redaktør af vores 2 lokale Facebook- sider                                                                    

Bjarne: PR                                                                                                                                         

Peter: Afdelingens repræsentant i Friluftsrådet                                                                            

Mogens: Med i et panel i Passagerpulsens regionale Passagerråd                                             

Torsten: Med i en gruppe sammen med andre lokalafdelinger omkring Supercykelstien Roskilde-

København                                                                                                                                    

Birthe, John, Kurt, Benny, Bjarne og Susanne: Turudvalg 

Trine Kvist Willumsen har været vores kontaktperson i HB indtil HB møde i februar 2022, hvor vi 

nu har fået Søren (Næstved afdeling) og Julie (Københavns afdeling) som kontaktpersoner. De er 

sammen kontaktpersoner for alle afdelinger og repræsentanter på Sjælland.  

Program  

På medlemsmødet i oktober arbejdede vi med et forslag til arbejdsprogram, og efterfølgende blev 

det til nedenstående program (månederne er det tidspunkt, hvor vi tager emnerne op på vores 

medlemsmøder) :  

Program for 2021 (nov., dec.) og 2022 (jan., feb., mar.) 

 

Bilfri bymidte: november, december 

Landsmøde forberedelse: Oktober 

Cykelture 2022: Oktober 

Billedforedrag: Oktober og november 

Møde med Veje og Grønne Områder: December, januar og februar 

Vores Facebook sider: December 

Vores formiddagshold: februar 

Generalforsamling: Januar og februar 

Vi kan cykle – kampagnen 2021: Februar 



Bestyrelsen har arbejdet med emnerne i programmet, men bestyrelsen har også̊ arbejdet med andre 

emner i den forløbne periode.  

Vi udsender efter hvert medlemsmøde et referat, hvor man kan følge vores arbejde. Er du medlem 

af afdelingen i Roskilde, kan du få referaterne tilsendt pr. mail.  

Landsmødet 2021 

Landsmødet blev afholdt på Mødecenter Odense lørdag d. 30. oktober. John og Susanne var 

delegerede og Torsten deltog som ikke delegeret. Der var i alt 146 deltagere. Først aflagde 

landsformanden hovedbestyrelsens beretning og derefter fremlagde vicedirektøren regnskabet for 

2020 og budgettet for 2022. Beretning og regnskab blev godkendt. Dernæst blev hovedbestyrelsens 

forslag til arbejdsprogram fremlagt af hovedbestyrelsens medlemmer. Der var 8 foreslåede 

indsatsområder. De delegerede satte på en stor plakat 3 klistermærker ved områder, som hver enkelt 

syntes skulle prioriteres højest. De 3 områder, der fik flest klistermærker blev:                                                     

Øget fremkommelighed, organisatorisk udvikling samt styrket kommunal og regional dialog. 

Derefter blev 9 indkomne forslag behandlet, 6 af forslagene blev vedtaget. 2 af forslagene skulle der 

arbejdes videre med i en ad hoc arbejdsgruppe i regi af Cyklistforbundets Fremkommeligheds- og 

cykelmedtagningsudvalg.                                                                                                              

Derefter var der valg af hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skulle bruges 4 bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter. Der var i alt 10 personer opstillet. Pablo (Aarhus), Søren (Næstved), Troels 

(Odense) og Mike (Aalborg) blev valgt til bestyrelsesmedlemmer og Janus (Aarhus) og Line 

(København) til henholdsvis 1. og 2. suppleant.                                                                             

Klaus Bondam fortalte derefter om året, der var gået og året, der kommer.                                   

Efter det formelle program var der tid til punktet Ordet er frit. Deltagerne, der ønskede at sige noget 

under dette punkt havde i forvejen meldt sig. Der var i alt 6 indlæg. 

Bilfri Bymidte 

I 2020 planlagde vi et møde med politikerne med Jens E. Pedersen som oplægsholder. Det blev 

udsat pga. Corona. Vi besluttede på vores medlemsmøde i november, at satse på at afholde 

arrangementet til september eller oktober 2022. 

Lokalnyt  

Vi har udgivet 1 nummer af Lokalnyt siden sidste generalforsamling, det er nummer 3 nov./dec. 

2021. Lokalnyt udgives digitalt til alle de medlemmer, der har opgivet en mailadresse, de får 

tilsendt en besked, (en mail med et link) når en ny udgave af Lokalnyt kan downloades fra vores 

hjemmeside. John redigerer Lokalnyt, og Bjarne udsender mailen til medlemmerne. Vi har på sidste 

medlemsmøde i februar 2022 talt om, at arbejde videre med muligheden for at skrive Lokalnyt i 

Mailchimp. Det vil gøre bladet mere velegnet til at blive læsbart på mobiltelefoner. 

Cykelture 2022 

6 aktive turledere har til 2022 sæsonen arrangeret 9 cykelture. Vi fastholder vores traditionsrige 

grill- og gløggture, som har god tilslutning. Vi har valgt, som i 2021 sæsonen, at hver turleder 

arrangerer én søndagstur, en enkelt turleder dog 2 søndagsture. Vi håber fortsat på større deltagelse 

i vores søndagsture.                                             



Cykelturene annonceres på vores hjemmeside samt udsendes som erindringsmail til dem, der har 

bedt om at få denne mail.  

Billedforedrag 

Vi havde annonceret billedforedrag til d. 13. december 2021, men vi valgte at aflyse det grundet 

Corona situationen. Det er nu annonceret til d. 4. april 2022 kl. 19 i Den Gamle Byrådssal. 

Foredragsholder er Benny med billedforedraget Pilgrimsruten Oslo – Trondheim. En fortælling om 

hvorfor man ikke skal cykle i Norge, og hvorfor det alligevel kan blive en stor oplevelse. 

Om skiltede cykelruter i Oslo, 727 km ad en vandrerute, om et vikingeskib der vender omvendt, om 

Bennys debut som hjælpepræst... 

Hjemmesiden  

John lægger fortsat oplysninger, referater og vores cykelture mm. ind på hjemmesiden. 

Vores Facebook sider 

Den ene side ”Cyklistforbundet Roskilde” er åben, så alle kan læse, hvad der står, og kommentere 

på de indlæg, de læser. Bestyrelsesmedlemmer og Torsten kan slå indlæg op. Alle udefra kan også 

få deres indlæg slået op ved at sende dem til Torsten.                                                                                                                

Den anden side ”Roscyklist medlem” er en lukket gruppe kun for medlemmer af Cyklistforbundet 

Roskilde afdeling, hvor medlemmerne både kan læse, kommentere og selv slå indlæg op. På vores 

medlemsmøde i december havde vi vores Facebook sider på som punkt. Torsten fortalte, at han 

oplever at indlæg, som er lagt ind på vores Facebook sider ved deling, bliver hurtigt smidt af igen, 

hvilket de ikke gjorde tidligere. Forklaringen kan være teknisk og/eller at Facebook har ændret 

reglerne for deling. Torsten kan måske få hjælp fra andre Facebook redaktører ved at melde sig ind 

i Redaktørgruppen under Cyklistforbundet. 

Vores formiddagshold  

 

Der har været kørt cykelture på vores 3 formiddagshold:  

Tirsdagsholdet - hver tirsdag kl. 10 fra Hestetorvet                                                                  

Torsdagsholdet hver anden torsdag kl. 10 fra Cafe Korn i Trekroner                                          

Jyllingeholdet fra Jyllingecenteret hver 14. dag på skiftende ugedage 

Alle 3 hold har holdt vinterpause fra midt i december til starten af marts 2022. 

Tirsdagsholdet og torsdagsholdet har stadig god tilslutning. Jyllingeholdet har i efteråret haft 

manglende deltagelse og aflyst nogle ture. Vi arbejder her i marts 2022 på, at få flere med på 

Jyllingeholdet, så det igen kan cykle stabilt. I februar 2022 har vi haft en artikel om alle vores 

formiddagshold i tillægget 60Plus i Roskilde Avis. Det har givet os nye medlemmer til alle holdene. 

I december fik Bjarne bestyrelsens accept til at gå i gang med at skabe et nyt cykelhold, der skal 

cykle om formiddagen fra Vibys nye kulturhus KulturCosmos. Bjarne har længe haft lyst til at 

arbejde på at oprette et cykelhold med udgangspunkt fra Viby. Bjarne har i januar og februar 2022 

arbejdet med annoncering og tilrettelæggelse af rammer for holdet. Det er endt med Vibyholdet, der 



skal køre hver anden torsdag, modsatte torsdage i forhold til Torsdagsholdet fra Trekroner. Den 

første tur blev kørt torsdag d. 10. marts 2022, der var i alt 9 deltagere på turen, som gik forbi 

Magleskov til Avnstrup og tilbage over Mannerup. 

Kampagner  

Vi Cykler Til Arbejde                                                                                                                          

Vi har besluttet ikke at være aktive omkring VCTA i 2022 

Vi Kan Cykle  

Vi har spurgt til, hvad kommunen gør i forbindelse med kampagnen i 2022. Kommunen er tilmeldt 

som partner også her i 2022. 

Møde med Veje og Grønne Områder  

Vores årlige møde med Veje og Grønne Områder (VGO) blev afholdt  d. 7. marts 2022.  Vi havde 

før mødet sendt spørgsmål og emner, som vi gerne ville tale om. Birthe og Susanne deltog i mødet. 

Fra Kommunen deltog Morten, Anita og Jacob. Vi spurgte til projekterne for 2021 i puljen til 

cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. 2 ud af de 5 projekter var blevet udført, og de resterende 3 

projekter ville blive udført i foråret og sommeren 2022. Der var endnu ikke udarbejdet et 

cykelregnskab på baggrund af Cyklistplan 2017, men der var planer om at udarbejde et 

mobilitetsregnskab i slutningen af året 2022, heri vil cykelregnskabet indgå. Der var ikke planer om 

at udarbejde en ny cyklistplan. Der er søgt midler til nye cykelstier i 2022 fra den nye statslige 

cykelpulje. Der er søgt midler til cykelsti på Dronning Margrethes Vej og til cykelsti på 

strækningen Gadstrup-Ramsølille-Ørsted.                                                                                             

Vi fulgte op på vores spørgsmål fra sidste år. På Universitetsstien var der desværre ikke så meget 

nyt i forhold til konkrete planer om at forbedre oversigtsforholdene i de 2 sving, som vi har arbejdet 

meget med. Det var dog besluttet, at der skulle laves en videoregistrering ved muren ved 

Ternehaven, så vi må håbe denne kan sætte fokus på det problematiske sted.                                      

Vi talte til sidst om vores nye emner. Vi havde bl.a. forslag til at anlægge dobbeltrettede cykelstier 

på strækninger på Østre Ringvej mod Lillevangsvej, på Københavnsvej ved Vindingestien samt på 

Køgevej fra Darupvej til Søndermarksvej. Morten ville undersøge, om det var en mulighed, dog lød 

det ikke til, at der var planer om at gøre noget ved dobbeltretning på Københavnsvej ved 

Vindingestien.  

Både spørgsmål og svar (referat) kan, når det er færdigt, læses på vores hjemmeside under 

fanebladet trafikpolitik.  

Andre emner og aktiviteter, som vi har arbejdet med og deltaget i 

 

Cykeltur med politikerne 

Torsdag den 12. oktober om eftermiddagen havde vi inviteret partierne i Roskilde Byråd på en 

cykeltur. 

Fem partier stillede med repræsentanter. Det var Anne Marie Wulff Hedenborg og Troels Toft fra 

Socialdemokratiet, Tina Boel fra SF, Karsten Lorentzen fra DF, Jeppe Trolle fra de Radikale og 

Åge Skovrind fra Enhedslisten. Fra Cyklistforbundet deltog Birthe, John, Bjarne og Susanne. 

Mødestedet var Stændertorvet foran Byens Hus. Før cykelturen begyndte, fortalte Susanne, om 

vores arbejde for at Cyklisterne kan få en bedre belægning på vejene omkring Stændertorvet. 



Cykelturen herefter gik til Universitetsstien. Her fik politikerne vist eksempler på problemer med 

oversigtsforhold for cyklister i en række sving. Ruten gik herefter til minirundkørslen for enden af 

Dronning Margrethes Vej/Sankt Ols Gade. Vi mener, rundkørslen er farlig for cyklisterne, bl.a. 

fordi mange billister kører hen over rundkørslen, som om det var et kryds og ikke en rundkørsel. En 

løsning kunne her være at etablere et lysreguleret kryds i stedet for rundkørslen. 

Turen gik herefter til krydset Bondetinget/Blågårdsstræde. Billister, der kører ud fra Bondetinget, 

har dårlige oversigtsforhold, hvilket cyklister, der kører ad Blågårdsstræde i retning af havnen, 

oplever som en alvorlig trussel.  

Sidste stop var rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej. Her blev der talt om de tiltag, der 

er taget fra kommunen for at forbedre sikkerheden i rundkørslen. 

 

Vi håber, at politikerne fik et indtryk af de muligheder, der er for at forbedre forholdene for 

cyklisterne i Roskilde. Efter turen fik vi en mail fra Jens Børsting, formand for Plan- og 

Teknikudvalget indtil kommunal valget, om at han havde noteret sig vores forslag til forbedring af 

cyklisternes forhold. Forslagene ville gå videre til Forvaltningen og indgå i prioriteringen.  

 

Supercykelstien Roskilde-København  

 

Torsten har været til møde med andre lokalafdelinger omkring Supercykelstien. Om arbejdet 

beretter Torsten: Kommunerne har kun ansvar for supercykelstien inden for bygrænsen (ikke inden 

for kommunegrænsen). Resten af stien hører under Vejdirektoratet. Et par kommuner havde 

overvejelser om en grøn bølge for cyklister, men det har Vejdirektoratet bedt dem om at skrinlægge. 

Vi har fremsendt et forslag om, at man kunne udvikle en “standard tunnel”, til generelt brug, hvor 

supercykelstier passerer problematiske vejkryds, men det er der ikke kommet noget ud af.  

Vejdirektoratet er tunge at danse med! 

                                                                                         

Forskningsprojekt vedrørende udvikling af cykelturisme omkring Roskilde Fjord 

 

Vi modtog en invitation til at deltage i et online-møde med 2 forskere fra Aalborg Universitet og 

Mike fra Aalborg afdeling. De ønskede på mødet at få overblik over den samlede sum af 

cykelstier/cykelruter med tilhørende klassificering og navngivning samt få defineret, hvad et 

”strategisk cykelknudepunkt” kan indebære og betyde. Mødet blev holdt d. 14. januar 2022. Bjarne 

og Susanne deltog samt Niels, som har arbejdet meget aktivt med OpenStreetMap. Det var et 

spændende møde, hvor forskerne startede med at præsentere deres projekt. Bagefter ville de gerne 

høre om vores erfaringer og meninger om cykelturisme i vores område (Visitfjordlandets område). 

Vi vil formentlig kunne deltage, når der til foråret 2022 kommer studerende fra Aalborg universitet 

på feltarbejde i vores område. Efter mødet har vi sendt nogle eksempler på vores beskrevne 

cykelture til forskerne. 

 

Henvendelser 

Vi har set på forskellige henvendelser fra medlemmer om: 

Trafiksikkerhed på Slæggerupvej 

Cykelparkering ved Kildegården 

Ikke fungerende lysmaster i Svogerslev på Holbækvej samt ikke fungerende cykeltæller på 

Holbækvej 

Krydsningsmulighed for cyklister fra Møllehusvej over Holbækvej i sydlig retning 



Morten fra forbundet har henvendt sig om en mulig artikel om vores cykeltur med politikerne, som 

skulle være en del af en serie artikler til forbundets hjemmeside om det lokale frivillige arbejde ude 

omkring i landet. John har talt med Morten, og det er der kommet en meget fin artikel ud af. 

 

Cykelbiblioteket 

Birthe og Torsten har deltaget i indvielsen af cykelbiblioteket den 5. marts 2022 på Musicon. 

 

Indvielse af supercykelstien Roskilderuten 

Vi har modtaget en invitation til indvielsen, som skal finde sted den 23. marts 2022. 

 

Planer for tiden frem til næste generalforsamling 

Vi skal fortsat arbejde på at styrke vores formiddagshold, specielt skal der lægges arbejde i at få et 

mere stabilt Jyllinghold og få en god start for Vibyholdet. Formiddagsholdene er en god mulighed 

for os til at få flere medlemmer og flere aktive.                                                                                                 

Vi har besluttet at arrangere en overnatningstur i starten af juni til Samsø for alle 

formiddagsholdene. 

Vi ser frem til at afholde det gennem lang tid udsatte arrangement for politikerne om ”Bilfri 

Bymidte i Roskilde”. 

Vi ser fortsat frem til, at der forhåbentligt kan ske forbedringer i sikkerheden på Universitetsstien.  

Vi har besluttet at deltage i kommunens Fritidsfestival igen, hvis denne bliver gentaget. Vi har talt 

om at være lidt mere ”udfarende” i håb om, at flere vil melde sig ind i Cyklistforbundet på dagen 

eller efterfølgende. 

 

Susanne Olsen 


