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1. Valg af mødeleder 

Frode blev valgt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (31. august 2020) 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen (14. september 2020) 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Konstituering 

A. Valg af sekretær 

Lejf blev genvalgt. 

 

B. Valg til stående udvalg 

Værkstedsudvalg:  Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter. (Frode er forperson). 

Infoudvalg: Peter, Karin, Helge. (Peter er forperson). 

Turudvalg: Peter, Jørgen. (Peter er forperson). 

Trafikpolitisk udvalg: Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas. (Gert er forperson). 

 

5. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter orienterede om det forestående arrangement ”Gratis far og barn cykeltur i efterårsferien”. Et ar-

rangement i samarbejde med ”Med far i Naturen”, som Peter er blevet bedt om at lave turen til. Ar-

rangementet er lørdag d. 17. oktober. Vi stiller med 3-4 af vore medlemmer til arrangementet. 

 

B. Kassereren 

• Vi har ca. 1800 kr. i kassen til resten af året. 

 

C. Øvrige 

• Ingen øvrige meddelelser. 
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6. ”Ballerup som cykelby” (ved Gert). Med reference til kommunens ”Vision 2029” 

• Gert orienterede om tal og hensigter på cykelområdet, med udgangspunkt i  

” Aftale om budget 2020”(af 04.11.19)  

Interessante for os er punkterne: 

 4.23 ”Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove”, 

4.24 ” Ekstra vedligehold af cykelstier”  

Punkt. 4.23 indeholder teksten: 

➢ Med henblik på at sikre tilstanden af kommunens veje, cykelstier og fortove til gavn for bili-

ster, cyklister og gående fremrykkes 6,5 mio. kr. i anlæg fra budget 2021 til budget 2020. 

➢ Derudover afsættes der 20 mio. kr. ekstra i budget 2023 til at indhente vedligehol-

delsesefterslæbet på kommunens veje, cykelstier og fortove. Disse midler kan fremrykkes til 

tidligere anvendelse, såfremt de kommende års anlægslofter og kommunens økonomiske si-

tuation muliggør det. 

 

Punkt 4.24 indeholder teksten: 

➢ Parterne er enige om at øge det årlige budget til vedligehold af cykelstier i kommunen. 

➢ Der afsættes ekstra 2 mio. kr. i 2020 

 

Sekretæren har efterfølgende researchet lidt på kommunens hjemmeside. Her kan man læse om 

alle aftalerne om budget 2020 og budget 2021. Følg linkene: 

aftale_om_budget_2020_1.pdf (læs side 34). 

aftale_om_budget_2021_0.pdf (læs side 23). 

I sidstnævnte står bl.a. om ”Ballerup som cykelby”, på side 23: 

➢ ”Ballerup som cykelby”. Pulje på 0,5 mio. kr. årligt til diverse tiltag, der kan forbedre cykli-

sternes vilkår, herunder også cykelparkering. 

➢ Cykelstier - bedre asfalt. God asfalt gør det let at være cyklist. Der afsættes derfor 1,5 mio. 

kr. årligt til at forbedre cykelstierne. 

 

Alt sammen noget, Gert og Peter følger med stor opmærksomhed i deres arbejde i Grønt Råd. 

 

7. Udvalgsarbejdet 

A. Værkstedsudvalget (Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter) 

Den nybagte forperson Frode proklamerede OPRYDNING. 

Så vi kan sikkert vente os snart at skulle i gang. Man kunne allerede nu opfordre til at få fjernet alt det 

”skrammel”, der altid ligger og flyder på bordene. Man kunne ellers frygte, at det pludselig var pist væk! 

 

B. Infoudvalg (Peter, Karin, Helge) 

Vi skal forberede os på, at forbundet heller ikke til næste år vil finansiere det fælles turprogram. 

Vi – og flere andre afdelinger – ser det som en vigtig kommunikation, såvel til vore medlemmer som til 

øvrige interesserede borgere, om vore arrangementer og Cyklistforbundet som helhed. Derfor bliver det 

sandsynligvis nødvendigt at finde pengene andet steds. Prisen for 2019-2020 kataloget var på ca. 1000 

kr. for Ballerup-afdelingen. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

Intet nyt. 

 

D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas) 

Intet nyt. Se dog kommentarerne under pkt. 6. 

https://ballerup.dk/sites/default/files/aftale_om_budget_2020_1.pdf
https://ballerup.dk/sites/default/files/aftale_om_budget_2021_0.pdf
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8. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder, samt generalforsamling 2021 

Mandag d. 09.11.20, kl. 19:30, i værkstedet (bestyrelsesmøde). 

Mandag d. 25.01.21, kl. 19:30, i værkstedet (bestyrelsesmøde). 

Mandag d. 08.03.21, kl. 19:30, i værkstedet (bestyrelsesmøde). 

Mandag d. 22.03.21, kl. 19:30, i værkstedet (generalforsamling). 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 13.12.20, kl. 13:00 – 17:00, Juletur, med gløgg, æbleskiver og pakkespil ved værkstedet. 

 

 

9. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 


