
  

Referat fra bestyrelsesmøde 6. april 2022  
 

Deltagere: Hanne, Ole, Henrik, Leni, Jesper 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent        

2. Referat fra sidste møde og fra generalforsamlingen 

3. Siden sidst    

4. Nyt fra ABT udvalg/Leni 

5. Alle børn cykler - vores aktioner Leni / Hanne 

6. Forårsseminar i Cyklistforbundet d. 21. maj 10.45- 16.00 i DGI byen. Tilmeldingsfrist 10. maj 

7. Vores 40 års jubilæum d. 25 maj. Hvordan skal vi fejre det?  

8. Cykeltur status 

9. Er vi klar til et møde med Trafik, Vej og Park/ ABT-udvalget? 

10. Dato for næste b. møde 

1. Valg af referent 

Jesper 

2. Referat fra sidste møde og fra generalforsamlingen 

Der var 23 deltagere på den første del af mødet og bestyrelsen plus 5 deltagere til selve 

generalforsamlingen. 

3. Siden sidst 

Henrik har meldt sig til ”Giv en cykel til en ukrainer”. Der er lavet et program til at formidle cykler til 

ukrainere, der gerne vil have en. Lige nu er der 20 disponible cykler og 2 ukrainere, der er interesseret.  

Michael Liesk fra DN har skrevet til os og spurgt om vi vil deltage i en vandretur den 27. april ifm. den 

foreslåede sti fra Golfklubben mod den nye Favrholm station og et borgermøde den 28. april på Rådhuset. 

Hanne har svaret, at vi gerne vil deltage i vandreturen og deltager selv sammen med Ole. Vi er fortsat imod 

at lave sti gennem skovområdet, men for at der laves en langs banen.  

En borger, Lars Christensen, har skrevet til Cyklistforbundet, at han gentagne gange har klaget til 

kommunen over glasskår langs Amtsvejen. Hanne har skrevet til Cyklistforbundet, at de kan bede ham 

henvende sig til os, da det ikke er helt tydeligt hvilken strækning han mener.  

Klaus Bondam har sendt mail ud til medlemmerne om frivillige til en Tour de Storebælt 11. juni. Fristen var 

dog allerede 25. marts. 

4. Nyt fra ABT udvalg 

Der er to punkter om cykelstier/ruter på dagsordenen, som begge er blevet billigere end budgetteret. Den 

ene er rute 48, den anden er stien langs Tamsborgvej, som er løbet op i ca. 4 mio. kr. 

5. Alle børn cykler - vores aktioner  

Leni skrev i starten af marts til Cyklistforbundet for at høre, hvordan det er gået i Hillerød med ABC, og fik 

en sammenligning med Allerød og Helsingør. I Allerød er de langt mere aktive end Hillerød, i Helsingør 

noget mindre. Tidligere var Hillerød samarbejdskommune, og dengang var der flere deltagere. Leni og 

Hanne skrev derfor til formanden, Lars Elbrandt, og næstformanden, Mie Laustsen, for Børn, Familie og 

Unge Udvalget. Lars svarede, at han ville tage det op i BFU. Han har dog i stedet bedt forvaltningen om at 

sikre, at kommunen deltager aktivt i kampagnen. Cyklistforbundet har netop svaret os, at Hillerød 



  

Kommune lige har tilmeldt sig. Selve kampagnen er i september. Cyklistforbundet har noget 

kampagnemateriale, som kommunen kan bruge. Hvis de ikke gør det, så kan vi måske selv bruge det. 

6. Forårsseminar i Cyklistforbundet d. 21. maj 10.45- 16.00 i DGI byen. Tilmeldingsfrist 10. maj 

Hanne og Henrik vil gerne deltage. Temaet er forbundets strategi de næste 5 år. 

7. Vores 40-års jubilæum d. 25. maj. Hvordan skal vi fejre det?  

Vi fejrer det på en cykeltur, fx turen til Lynge Grusgrav 31. august, hvor vi fejrer det med en is eller 

lignende, når vi når frem til Lynge.  

Vi kan høre, om Amtsavisen har lyst til lave et interview ifm. jubilæet. 

8. Cykeltur status. /Hanne 

Hanne uddelte ekstra programmer 

9. Er vi klar til et møde med Trafik, Vej og Park/ ABT-udvalget? 

VI har masser af punkter: 

 Jespervej 

 Torvet 

 Skoleveje: 

o Planer om at afhjælpe trafikproblemer ved Grønnevangskolen? 

o Konsekvenser af flytning af elever i vestbyen til Ålholmskolen? 

 Lyskrydsregulering ved Tikanten 

 Huller i vejene 

 Høring om Helsingørsgade 

Hanne kontakter Ivan og hører, hvornår de har tid til at mødes med os. 

10. Evt. 

2022 er Cyklens År. Furesø Kommune laver en aktivitetsdag, hvor cykelklubber m.v. også deltager. Hvis vi vil 

have Hillerød Kommune til at lave noget lignende, skal vi have fat i politikerne. Cykelklubberne i Hillerød 

laver et arrangement ifm. Tour de France.  

11. Dato for næste bestyrelsemøde 

Næste møde bliver 24. maj. 

 


