
Referat af bestyrelsesmøde 31. maj 2022 hos Leni 

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

Undervejs fejrede vi afdelingens 40 års jubilæum (23. maj) med boller og lagkage, hvor Ole læste 

op af referater fra stiftende generalforsamling i 1982 og de første bestyrelsesmøder. 

1. Valg af referent, Henrik 

2. Referat fra sidste møde d. 6. april. Godkendt 

3. Siden sidst  

Der er startet en ny afdeling i Halsnæs 

 

Hanne og Henrik deltog 21. maj i forbundets forårsmøde i Kbh., 30-40 deltagere. 

Strategiarbejde: 12 punkter til gruppearbejde og prioritering.  

Vigtigst: nationalt lobbyarbejde 

Næstvigtigst: lokalt arbejde og påvirkning af kommuner 

Orientering om sek’s arbejde: cykelregnskabsgenerator. 

Orientering om lokalt arbejde: Randers, Viborg, Kbh., Svendborg. 

 

27. april: vandretur i Li. Hestehave om cykelsti fra Hammersholt 

28. april: borgermøde om cykelsti, alle imod stien. Cyklistforbundet også imod, da det ikke er en 

rigtig cykelsti. Også problem med at komme op til stationen, som ligger højt oppe. 

Hellere en forbedret cykelsti på Gl. Frederiksborgvej med krydsning af Overdrevsvejen. 

 

Skovledet, problem ved udfletning fra cykelsti, tages op med kommunen 

 

Broen ved Frederiksbro: problem med krydsning af fodgængere, svært at gøre noget ved 

 

Henvendelse fra klimacykelture på hjemmeside. 

 

Transportministerens fordeling af årets cykelpulje gav ikke noget til Hillerød (Milnersvej og 

Brødeskovvej). Artikel i FAA 1. juni. 

 

4. Nyt fra ABT udvalg 

Flere stier i vinterrydning. Arbejde med forbedring af borgertjek. Flere penge til drift, men mest til 

veje og ikke flere til anlæg. 

Keldsvangskilen, god ide med cykelsti Egespurs Alle-Peder Oxes Alle, hvis det ikke går ud over 

økonomi til andre vigtigere. 

Hastighedszoner. Nok mest i de små byer. Men tages op ved møde med kommunen. 

Gang- og cykelbro ved stationen. Ansøgning om tilskud sendt til DSB 



 

5. Cykelture status 

Grønholt, 14 deltagere, god tur 

Nattergaletur til Strødam Engsø, 13 deltagere, god tur 

Mølleåen, 3 deltagere, ok tur 

1. juni Li. Lyngby, sang i kirken, Leni og Ole 

12. juni, Hundested, Ole og Hanne 

5. juli Tokkekøb Hegn Leni 

14. august, Farum Ole 

31. august, Lynge Grusgrav, jubilæumstur, Hanne og Leni 

 

6. Møde med kommunen d. 15. juni kl. 16.15 

Input til dagsorden. Alleen (cykler) og Københavnsvej, hastighedszoner, skovledet, Keldsvangkilen, 

Frederiksgade-Slotsgade, Milnersvej, Brødeskovvej, Gl. Frederiksborgvej  

Hanne, Ole og Jesper deltager – måske Henrik, hvis han kan nå det. 

 

7. Alle børn cykler- skal vi have flere aktioner  

Kommunen er gået med i det, så vi gør ikke mere. 

 

8. Evt.  

Langesvej på ønskeliste: ja 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde,   

 21. juni kl. 19.30 i Frivillighuset. 

 

Vh Henrik 


