
Referat fra Cyklistforbundet, Vestegnen 2021-06-14 

Deltagere: Mogens S., Natascha, Annelise, Christine, Arne, Knud Anker 

Afbud: Mogens E 

Referat fra sidst 

Godkendt. 

Fremover skal der dog i dagsordenen fremgå et nyt punkt: Opfølgning siden sidst (Christina laver to-do-liste 
sammen med dagsorden) 

Fremstød for Cyklistforbundet 

Enighed om at Christina laver et oplæg til en artikel til lokalaviserne om fantastiske arbejde med appel 
hjælp i vores lokalafdelingen. Hun ønsker ikke den skal rettes mod medlemmerne (”det er prøvet via vores 
nyhedsbreve til medlemmerne ”) men mod  borgerne i kommunerne der ønsker at hjælpe i cykelsagen, 
stort og småt. Der vil ikke være krav om medlemskab for at være frivillige. 

Der skal nogle konkrete eksempler på hjælp i artiklen. Melder nogen sig skal vi hjælpe dem i gang. 

Facebook-siden 

Natascha er nu administrator ligesom Christina og Mogens. 

Natascha vil godt åbne så alle kan levere bidrag. Vi har fået tre nye Facebook-medlemmer heraf har en 
(Merete Amdisen, borgmesterkandidat for Ishøj) meldt sig ind. 

Bordet rundt: 

Ishøj 

Ishøj kommune – frivilligkoordinator - har skaffet sponsorer (Bilka og REMA 1000) til Store cykeldag (vand 
og mueslibar,2 cykler, gavekort, legetøjskurve.) Knap 50 deltagere heraf 9 børn. Gik supergodt med to ruter 
– store 18 km med indlæg om lokale steder af politikere og kort (7 km) og børnevenlig. 

Fik taget fotos. Kommunen har annonceret x 2 og idrætscenter, biblioteket, lagt på Aula (skolernes 
forældre-info). 

Information om medlemskab omdelt til sidst. 

Har søgt at få politikerne engageret omkring cykling den 30.5. Fin deltagelse; 8 politikere på cykeltur 
(grundig forberedelse incl. tur med vejingeniør). Efterfølgende indlæg i Sydkysten med tre politikere (artikel 
link/foto sendes rundt af Arne). Efterarbejde på basis af input fra vejingeniør. 

Vallensbæk 

Store cykeldag: 80 deltagere. Primært et kommunalt arrangement hvor DCF-figurerer som medarrangør. 
Tilmelding til idrætskonsulent. Store bannere og i byen – også for Kids Run. Start kl. 9-10 med kaffe incl. 
gætte-konkurrence. Superbrugsen sponserer juice. Spejdere stegte pølser ved ankomst. 

Kurt Hockerups mindepris. Cykling uden alder – Vallensbæk fik prisen (pokal og diplom). Mogens sender 
link. 

Cykling uden alder finansieres via §18-midler. 

Information på Vallensbæk.nu i omdelt avis og i foreningskalender. 



Bruger hyppigt ”Giv et praj”. 

Henvendelse til Ældrerådet for at se på vanskeligheder for ældre cyklister. 

Modstandere af ”kiss and go”. 

Lokalplan: cykelparkering i forbindelse med letbane kommer på tale – vi venter til det bliver aktuelt. 

Sikker cykelparkering er et gennemgående problem. 

Glostrup: 

"Annelise har – via Hanne på DCF kontoret – sendt henvendelse til alle 2600-medlemmer med spørgsmål 
om temaer der skulle tages op. Resulterede i henvendelse fra formanden af Ældrerådet om behov for ny 
cykelsti (kommunen er opmærksom). Afdækkede også et problem i Brøndby med farlig passage 
gennem tunnel under banen i industrikvarteret. Lastbiler holder parkeret og bruger tunnelen, der har smal 
passage (Priorparken/Vibeholms Alle). Annelise har skrevet til Brøndby bestyrelsen. John Barber: problem 
skal løses i Glostrup. Anden mulighed var at kontakte Henrik Puuka (medlem og ansat i kommunen) med et 
forslag om  lysregulering. Annelise følger op. 

Albertslund 

Christina har kontaktet til Verdensmålscentret i Albertslund, hvor hun efterlyser frivillige, der vil kæmpe for 
cykelsagen i Albertslund, da vi fortsat mangler en i bestyrelsen fra Albertslund. De henviser til 
kulturøkologisk forening som har svaret, at de ikke planlægger cykelture lige nu, men vil huske os fra 
Cyklistforbundet Vestegnsafdelingen ikke har svaret. 

Høje-Taastrup 

Cykeltræning i Røde Kors starter 27.6. ved Ole Rømer-skolen. Der stilles krav til deltagerne om forpligtende 
fremmøde. 

Store Cykeldag blev afholdt med sundhedsbus med sundhedsmåling og 18 deltagere. ForMål: familievenlig  
heraf kom 5 børn og 4 fra Tandemklubben. To politikere deltog (Maibrit Hartvig og Lars Prier). Stop: 
fortælle om maratonrute og Sejlbjerg mose. Kommunen leverer juice og æble, men ikke arbejde. Vikar på 
Ole-Rømer hjalp til med scene, kaffe og kunne hente cykler frem til cykellegebanen, men det var ikke 
nødvendigt, da børn havde egne cykler med. 

Christina har startet samarbejde med Sundhedshuset, Esbens Vænge hvor Christina cykler med 
overvægtige eller andet motionsbehov. 1 deltager efter tilmelding. Sundhedshuset er meget glad for 
initiativet. (mandage kl 16-17). Flere frivillige efterlyses.  

Møde med Friluftsrådet-Vest sidste mandag. Kommet med i tema ”Cykelspor på Vestegnen”. Kæmper for 
mountainbikespor i Vestskoven. Hyldager bakke er uden mountainbike-rute. Det ønsker vi ændret. 

Trafiksikkerhedsmøde. Meget godt forberedt havde fremsendt liste med opmærksomhedspunkter jfr. 
Politikertur. Cykelstiprioriteringsliste har kommunen også i spil, men det handler kun om sikkerhed.  
Trafikchef skelner mellem tryghed og sikkerhed. Har fået lovning på referat, men ikke fået det endnu. 
Christina vil sende en rykker. Fik ikke referat. Der skal følges op på den meget passive embedsmandstilgang. 

Knud A. deltager den 28.6. i et møde om Roskildevej – grøn bølge sammen med andre afdelinger 
foreninger, der har Roskildevej tilfælles. 

Vi er lykkedes med (sammen med Enhedslisten og Socialdemokratiet) at få øget antallet af cykelpladser ved 
nybyggeri fra 2 til 2 ½ cykler pr. 100 m2. Det indebærer i det seneste nybyggeri i Taastrup C 53 flere cykel p-
pladser end oprindeligt planlagt. 



Mandag den 21.6. kl. 17-19 deltager Christina og Knud A. med klimaansvarlig Marie-Louise Lemgart i et 
klimamøde med fokus på transport.                           

Kampagner o.l. 

Christina er meget aktiv i VCTA  - 22 deltagere fra hendes arbejde. 

Cykellegebane kan fås tilbage til Taastrup eller Ishøj, da Charlotteagerskolen snart lukker (Susanne og 
Bjarne, Roskilde vil hjælpe) Kontakt Ishøj Idrætskonsulent til placering på Strandgårdsskolen. 

Drejebog for store cykeldags planlægning. Christina laver udkast som sendes rundt. 

Næste møde: 

12.8. kl. 19-21 (KA laver dagsorden og reserverer lokale). I MEC 

Her skal vi drøfte flg. temaer: 

§18 vilkår og muligheder 

Sikker cykelparkering 

Landsformanden har sendt politisk arbejde i sekretariatet (sendt 16-6 2021) 

Ref. KAI 


