
Referat Cyklistforbundet, Vestegnen 2021-12-16 

Til stede: Christina, Mogens, Mogens, Arne, Knud A., Natascha (delvis online) 

Afbud: Annelise 

 
Referent og dirigent 

Knud A. referent 

Christina dirigent  

Referat fra sidst 

Godkendt  

Bordet rundt: 

Ishøj 

Grønt råd har restbeløb fra Cykelår (100.000 kr). Har så søgt midler til ByKeep. Sendt videre til Klima og 
Miljøudvalg. 

Byudvikling i industriområde: sikring af cykelstier. De tager det op. 

Efter politiker-tur. TV-indslag med Merete Amdisen skal følges op. Natascha følger op. 

Glostrup 

Der er ikke meget at berette fra Glostrup. ABC pokalen venter stadig på, at Nordvangsskolen er klar til at 
dele præmier ud. Annelise har bekræftet, at hun gerne fortsætter i Glostrups "Grønt Råd". 

Glostrup station fremhævet vedr. trafikforsøg (Gate 21-nyhedsbrev) 

Lokalplaner om COOP-byen (Glostrup og Albertslund) bør kommenteres (er der nok cykelparkering nær 
på  nok, plads til de 3 hjulede/store cykler, adskilt adgang). Mogens E. kigger på det. 

Fødevarestyrelsen ansat bæredygtighedskonsulent. Christina er i positiv dialog. 

Albertslund 

Lokalplaner om COOP-byen (Glostrup og Albertslund) bør kommenteres (er der nok cykelparkering nær 
på  nok, plads til de 3 hjulede/store cykler, adskilt adgang).Mogens E. kigger på det. 

Høje-Taastrup 

Espens Vænge – cykelture i livsstilsgruppe starter kl. 16.30 (lagt på deres hjemmeside). Christina følger op. 

Christina er vores repræsentant i Friluftsrådet. Her har hun fokus på Vestskoven og cykling (mest fokus på 
ønske om mountainbikes cykelruter). Der er i Friluftsrådet mange penge (eks. Nat i naturen). 

Christina nu med i Agenda-råd som repræsentant for cyklistforbundet. 

Knud A. har lavet udkast til en trafikfokuseret Indsigelse til kommuneplanen som ha deadline den 9.1. 
Christina kigger på den og kommer med uddybende kommentarer. 



Gymnasieelever og bil. Knud A. følger op. Christina vil søge at få cykling og Vejles gymnasieelever. Vejle og 
bæredygtighed folder sendes. 

City 2/Taastrup C og cykelforhold. Knud A. følger op på henvendelse til direktør. 

Knud A. arbejder videre med Cykelvenlig arbejdsplads som en lokal konkurrence, men har samtidig blik for 
at reklamere for Cyklistforbundets certificeringsordning. 

Vallensbæk 

Følger med på Facebook-gruppen ”Vallensbæk politik”.  Vejlesvinget og Vejlegårdsvej er et eksempel hvor 
store lastbiler belaster cykelstien. Løfte om renovering efter byggeri er afsluttet. Lydhørhed overfor løsning 
af konkrete problemer. 

Trafikplan for nyt byggeri afventer. 

Den manglende fokus på cyklister i planlægningen skyldes, vurderer Mogens E manglende evne fem for 
manglende vilje. 

  ”Se jeg kan cykle” 

Skal boostes. Christina følger op i Høje-Taastrup. Hun sender også til Annelise. I Vallensbæk er alle 
institutioner tilmeldt centralt fra. Hvem samarbejder DCF med lokalt (Majbritt i sekretariatet spørges)? 
Henvendelsen sørger Christina for sendes til bestyrelsen (igen) ? 

Økonomi 

2021: Brugt 4000 kr (herunder valgannonce) ud af bevilgede 6000 kr. Medaljer og pokaler er største post. 

2022: Ønske om at budgettere med 6000 kr. Samme aktivitetsniveau for ABC, ekstra til ”Store Cykeldag”, 
Ny: cykelvenlig arbejdsplads. Arne strikker sammen og sender rundt i start af januar. 

Afvikling af generalforsamling den 7.3.  

Forslag om VUC i Albertslund (Christina skriver til Torben). Eventyr-cyklister er førte prioritet (Christina 
spørger og afklarer pris). Ellers SygKlister og så høre i hovedforbundet. 

Finansieringsmulighed: Folkeoplysningsmidler (Mogens undersøger mulighed i Folkeoplysning). 

Christina sender besked til Hanne Ø. om lokalitet og tidspunkt. 

PR sendes ud forud for Cyklistforbundets generalforsamling. 

Information ud  

herunder Facebook og hjemmeside. 

Fotos af betyrelsesmedlemmerne til hjemmesiden. Mangler billede af Annelise og Natascha. 

Evt. 

Forslag om kontakt til lokale erhvervsvirksomheder (erhvervssammenslutninger) med fokus på bæredygtig 
transport.  Kontakt til leder fra erhvervsammenslutning hvor vi inviterer folk fra Cyklistforbundet med 
erhvervskontakt. 

Næste mødedatoer:  31.1. kl. 19, 28.2. 19.00 Begge møder foregår i MEC. Knud A. reserverer lokale  


