
 
 

Dagsorden referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar kl. 19.00  
hos Pia, Brinken 1, Skelhøje  
 
Til stede: Inger, Villy, Pia, Grethe, Ulla og Ellen (referent) 
Afbud fra Knud 
 
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
Ad punkt 8) Inger, Grethe og Knud har deltaget i t arrangementet Frivillig Børs Frivillighuset. Her mangler vi 
opsamling, vedrørende aftaler på Frivillig Børsen. Spørgsmålet er også, om CF skal deltage fremover? Grethe har 
påtaget sig at støtte tre damer med træning i form af øvelse i at stå af og på cyklen. Den form for assistance 
hjælper hun gerne med.  
2. Økonomi/buget mv.  
Bestyrelsen godkender budgettet.  
Mødeomkostninger sættes ned fra 100 kr. til 75 kr. 
3. Cykelbanen: Gerne en længere drøftelse af, hvordan vi fremlægger mv. (Grethe) 
Grethe præsenterer os for Øvebanen. Størrelsen er 100mX60m: Målene er som en stor fodboldbane, pris 3mill. 
kr., der er 5 forvaltninger involveret.  Villy, Inger og Grethe deltager forhåbentlig i et kommende møde med de 5 
forvaltningschefer. Grethe mener, at banen skal præsenteres i sin helhed, med de mange muligheder og 
sidegevinster som banen kan medføre for lokalområdet.  Den vil være et aktiv både for små børn, unge og ældre.  
Ulla foreslår Grethe og Inger at tage kontakt til skolechef Claus Drachmann, mhp. at øge gennemslagskraften. Det 
aftales at vi arbejder på at finde billeder til præsentationen, der kommunikere situationer fra øvelser på cykel. 
4. Cykelland. Nu 
Er en ny kampagne fra CF, der blev skudt i gang i weekenden omhandlende trafikale opmærksomhedskrævende 
hvor det er utrykt at cykle, Inger har været inde på hjemmesiden og påpeget opmærksomheds punkter. Opfordrer 
alle til at gå ind og gøre dette.  
5. 80-90 km mellem Hald Ege og Karup 
Hastigheden er øget på strækningen mellem Hald Ege og Karup. Inger mener vi bør reagere på den øgede risiko 
for cyklister, når hastigheden øges.   
Kunne en aktivitet være, at Invitere politikere og andre interessenter med på en cykeltur? Inger tager kontakt til 
Andreas Steenberg radikal folketingsmedlem fra Herning. Inger taler med Jens om han vil lave et læserbrev til 
lokalaviserne.  
6. Hvordan med børnehaverne i år? (Grethe)  
Projekt ”Vi kan cykle” foregår i maj. Der var 17 institutioner i Viborg Kommune tilmeldt kampagnen i 
2018 hvor de fik takser med udstyr til cykel lege, men langt fra alle har været lige aktive. Grethe har 
tilbudt at hjælpe med cykel legene, der har ikke været nogen henvendelser endnu. Vi drøfter, at hvis det 
skal batte må vi gøre noget konkret. Skal vi tilbyde en børnehave at komme, måske få flere fra 
aktivlisten til at deltage.  
 
7. Næsten kun til orientering 

 Cykelprojektet (El-cykler mv.) Flere op på cyklen møde den 16. januar, sted Sundhedscentret kl. 10 
Med sundhedschefen. Villy, Inger og Britta Leth deltager. Målet er, at finde ud af hvad kommunen vil 
være med til at finansiere.  (Kombineres med VCTA). 



Vi drøfter hvilke muligheder der er for et mini projekt på en konkret arbejdsplads. Forslag om at stille 
cykler til rådighed for medarbejdere når de skal ud til deres klienter/opgaver, måske på kommunalt 
niveau. 

 Cykling for alle Starter igen den 23. april slutter den 6. juni.  
Der cykles tirsdag og torsdag på Firkløvervej. Grethe er tovholder. Grethe har tjek på cyklerne. De små 
cykler gøres klar. Der er ikke behov for flere cykler.  

 Cykling hos Vestergård.  Job og integration, Jobkonsulent Sofie, laver cykeltræning på virksomheden 
Vestergård. Der er 10 cykler til udlån, når kvinderne har fået lært at cykle, kan de låne dem med hjem. Der 
er indkøbt cykler, hjælme og veste. Der skal et nyt hold i gang inden 23. april.  Grethe afventer kontakt fra 
Sofie med henblik på start  
Sidst fik 8 kursister lært at stå af og på cyklen. Træningen foregik 7 onsdage a 1 time om formiddagen. 
 Det var en stor succes.   

 Den midtjyske Cykelstjerne (Villy) Udleveres. 
Lavet af Philip Rasmussens firma, for Viborg kommune, men vi er i tvivl hvad er formålet, måske fordi der 
er en ny version på vej? Kan opleves som spild af penge. CF vil gerne være med for at hæve kvaliteten. 

 Naturens Rige møde den 16. januar kl. 17.00 – ca. 18.30 Inger, deltager.  
 Naturens Dag møde den 4. februar kl. 16 på Hald, vi deltager på naturens dag, men ikke til 

planlægningsmødet den 4. februar. Inger spørger Rie om hun kan deltage.  
 Snapsting for børn, møde på Hovedbiblioteket den 30. januar, Grethe og Inger deltager. 
 Seniorfolkemødet. Inger overvejer om vi skal være med, for det belaster budgettet med en pris på 1400 

kr. for teltleje.  Vi beslutter ikke at have en stand i år. Vi aftaler at bidrage med cykelture til 
Seniorfolkemødet igen i år. Obs.: Turen skal med på turfolderen vi afventer grønt lys fra Viborg Idrætsråd.  

 Kampagne – for at få flere skolebørn til at cykle og bevæge sig til og fra skole. Møde den 19. februar. 
Grethe og Inger deltager. 

 VCTA møde den 13. februar kl. 8.30-10 i Sundhedscentret.  Lene Jensby deltager også i mødet. Inger og 
Villy deltager. 

 Bæredygtig Viborg, møde den 24. januar. Villy og Inger har deltaget i et hyggeligt ”spisemøde.  CF vil 
gerne deltage i bæredygtige arrangementer omkring bæredygtig transport, Ellen deltager. 

 Outdoor Dag arrangement den 27. april. Inger og Villy har deltaget i et evalueringsmøde. Arrangørerne vil 
gerne CF deltager med manøvrerebanen, og har tilbudt at de henter og bringer banen. Villy laver en et 
orienteringscykelløb til børnefamilier.  

 Naturen i Viborg – det Grønne Råd, tema aften, arrangement den 30. januar alle kan deltage 
 LEV samarbejdet. Inger er kontaktet igen, der er aftalt to cykelture med udviklingshæmmede. Punktet 

tages med på turmødet den 17. januar.  
 Nyt Stjernerute kort. Der kommer et nyt Stjernerute kort over Viborg. Der bliver måske 10 

cykelservicestationer.  
 På fod med Viborgegnen (turmøde den 17. januar) tages med på turmøde.  
 Ideudvikling Skytteholmen mødet den 10. januar. Arbejdsgruppen ønsker et multihus, en bro, bedre 

cykelparkering samt nye bord- og bænkesæt. 
 40 år/Generalforsamling 2019 I september måned. Hvordan skal det fejres? CF i Viborg startede i 

september 1979. Resume over årenes mange aktiviteter og udstilling på Biblioteket overvejes.  Vi 
diskuterer over kaffen. Aftalt ”brainstorm” møde hos Grethe, tirsdag den 29. januar kl. 19, hvor alle 
medlemmer inviteres med. 

 ÅrsCYKELhjulet: Sender Jette ud til alle afdelinger i CF 
8. Evt. 

 Inger er ikke længere vores kontaktperson i HB.  Kontaktperson er John Smidt, fra Århus afdelingen. Har 
fået tilsendt dagsorden til i dag. 

 Villy. Åbning af Hærvejsbroen: CF bør være med i den officielle åbning. Ellers må vi selv vise flaget for CF.  
 Villy, hjertestarter kursus. Alle i bestyrelsen og turlederne vil være med. 

9. Næste møde: 
Den 23. april kl. 19.00 hos Ellen Lindevej 9 


