
Referat fra bestyrelsesmøde 6. dec. 2022  
 

Deltagere: Hanne, Ole, Henrik, Leni, Mads. Afbud Jesper 
 

Dagsorden: 

1. Valg af referent        

2. Referat fra sidste møde 

3. ABT udvalg/Leni 

4. Planlægning af cykelture 2o23 - status. Alle  

5. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni.  Opfølgning. Hanne  

6. Planlægning af generalforsamling d. 29. marts. Nogle ideer til fagligt indslag? Alle  

7. Vores indlæg om ombygning af Hillerød Station i Amts Avisen. Hanne  

8. Hvad ved vi om Hillerød Byforum og deres alternative forslag til cykelveje i centrum så Helsingørsgade kan 

blive forbudt for cykler? Alle  

9. Evt. 

1. Valg af referent 

Henrik 

2. Referat fra sidst 

Referat fra landsmødet- ligger det på Cyklistforbundet.dk ? Ellers sender Henrik det ud. 

https://www.cyklistforbundet.dk/media/xt4ju14j/beslutningsreferat-landsm%C3%B8de-2022.pdf. Lidt snak 

om spm. om mulighed for løn til bestyrelsesmedlemmer, som nok kommer op igen næste år. 

Endnu ikke svar fra Dan Riise om cykelstier på Milnersvej. Mads mener, at selv om det har stået i avisen, at 

der var afsat penge, er det nok ikke er helt sikkert endnu, men i hvert fald et stort ønske (Mads prøver at 

følge op). Klima- og miljømødet var fint, men vi var ikke direkte med. 

3. ABT udvalg/Leni Møde på torsdag. Pkt. om Keldsvangkilen, forslag om at tage op til næste års budget. Vi 

bakker op, selv om pengene måske også kan bruges bedre andre steder. 

4. Planlægning af cykelture 2023 - status. Alle Hanne har aftalt med Lis vedr. tryk. Henrik opdaterer sine 

ture med ny dato og medturleder til Hanne. 

5. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni.  Opfølgning. Hanne  

Der er kommet svar fra Jørgen Knoop. Tegning af Frederiksværksgade vedlagt, som granskes til næste gang. 

Ligeledes er vedlagt et bilag om Funkevej-Gl. Frederiksborgvej. 40 km/t skilt står stadig på cykelstien ved 

hotelbyggeriet. Skansevej/Holmegårdsvej udsat til 2023. Jespervej udsat til 2023. Vedligeholdelse. Huller 

søges lappet løbende. Rute 32 fra Gadevangsvej udsat. Vores liste søges medtaget i 2023-plan. Skovledet 

kommer måske, hvis de finder midler. Hanne følger op med svarbrev til forvaltningen. 

 

6. Generalforsamling 2023. 29. marts i kedelhuset. Byrådsmøde samme dag. Forslag om at få en til at 

komme. Ny direktør, hovedbestyrelsesmedlem, Alle Børn Cykler, cykelkampagner, ”cykeldrengene” 

(https://www.cykeldrengene.dk/). Vi tænker til næste gang. 

 

7. Vores indlæg om ombygning af Hillerød Station?  

Indlæg om stationen i både amtsavis 24/11 og HP 30/11. Flot 

8. Hillerød Byforums høringsvar om Østergade/Helsingørgade 

Hillerød Byforum. Meget dårligt forslag at forbyde cykling. Men det er også kommenteret af forvaltningen i 

bilaget. Og Cykelgade fortsætter indtil videre og vurderes igen i forbindelse med forslag til hastighedszoner. 

Vi ønsker at blive inddraget i høringen om hastighedszoner. 

9. Evt. 

Henrik har undret sig over, hvor cykelstien i sydsiden af Hillerødsholms alles østlige ende er blevet af. 

Forhåbentlig er nye striber bare forsinket. Ole siger, at det er blevet bedre i enderne af Langesvej.Leni 

nævner, at den nye Frederiksbro måske gynger i blæsevejr. 

Næste møder: 18. jan. Og 1. marts.  

https://www.cyklistforbundet.dk/media/xt4ju14j/beslutningsreferat-landsm%C3%B8de-2022.pdf
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