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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (11.04.22) 

(bemærk, at det planlagte bestyrelsesmøde d. 15.08.22 blev aflyst) 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter orienterede om, at vi, og Rødovreafdelingen, på Landsmødet blev enige om, at invitere Cyklist-

forbundets nye direktør Kenneth Øhrberg Krag til et fællesmøde med os. (Kenneth tiltrådte sin nye 

stilling d. 1. november). 

Ideen med mødet er selvfølgelig at byde Kenneth velkommen i Cyklistforbundet, men også at infor-

mere ham lidt om, hvad lokalafdelinger som os tager sig til, og hvorledes Cyklistforbundet fungerer, 

set fra vor vinkel. 

Kenneth har takket ja til mødet. Det er berammet til torsdag d. 19. januar 2023, i vore lokaler 

(værkstedet). Tidspunktet er pt. ikke fastlagt, men vi vil foreslå kl. 17. 

 

B. Kassereren 

• Reglerne for, hvor meget en afdeling må have på kontoen ved årets afslutning, er fastsat til 1500 kr. 

Vi har p.t. 2300 kr. – og således tilstrækkeligt økonomi til, at vi kan afslutte vort 25. år på festlig 

måde. Det vil ske i form af, at vi i år ikke vil opkræve betaling for dem, som deltager i juleturens ef-

terfølgende arrangement. 

• Susanne oplyste, at der stadig var ca. 500 kr. fra § 18 midlerne, søgt til Cykelcaféens jubilæum. Vi 

vil anvende disse til chokolade o.l. til kaffen i Caféen. 

• Der står også stadig 1800 kr. til brug til vedligehold af plejecentrenes rickshaws. Peter vil tage kon-

takt herom til Lis Hoelstad. 

 

C. Øvrige 

• Peter orienterede om, at han havde kontaktet Hella Tiedemann (formand for Teknik- og Miljøudval-

get i Ballerup) ang. de nye planer for Hold-An Vej, som bl.a. indebærer beplantning og uændrede 

cykelforhold mht. dobbeltrettet cykelsti. Peter refererede til en tidligere plan (fra 2026), hvor der var 

cykelsti i begge sider af vejen. Hella – og forvaltningen – kunne oplyse, at den gamle plan endnu ik-

ke var skrinlagt. 

Peter omtalte også det for cyklister håbløse trafiksignal i krydset Hold-An Vej / Gl. Rådhusvej. Det 

er vist svært at få kommunen til igen at tage denne sag op over for politiet igen. Måske kan vi ved 

fælles hjælp skubbe på en ændring. 

• Gert orienterede om rapporten ”National undersøgelse af unges cykelvaner”. Gert har muligvis et 

link til rapporten. Hvis ja, sende han det. 

(Sekretæren har researchet lidt, og tror, den stammer fra Cykeltopmødet 2022. Er det korrekt, så se 

vedhæftede fil). 

 

4. Orientering fra Landsmødet d. 29.10.22 (ved Susanne, Gert, Peter og Lejf) 
De deltagende orienterede alment om landsmødets forløb, og specielt om de indkomne forslag og om 

valget til Hovedbestyrelsen. 

Beslutningsreferatet fra landsmødet er vedhæftet denne mail. 
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5. Orientering fra Grønt Råd (ved Peter og Gert) 

• Orientering om udvidelse af Måløv Naturpark. 

• Trafikgruppen (hvor Gert og Peter er medlemmer) har afholdt et par møder. Følgende emner er bl.a. 

blevet behandlet: 

➢ Dobbeltrettede cykelstier. Dem er udvalget skeptisk overfor. 

➢ Bedre passagemuligheder ved mange af de bomme, der er opsat i forbindelse med cykelstier. 

(Sekretæren kunne oplyse, at arbejdet med at ændre disse er set påbegyndt). 

➢ Tavle for ”Mødested” opsat ved Stationspladsen i Ballerup. 

➢ Grøn omstilling / flere ladestandere til elbiler. 

➢ Speciel kørebane for elbiler med mere end 1 person. 

 

6. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

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

• Det er nødvendigt at rydde op i værkstedet! 

Vi kan ikke være bekendt at få besøg af vor nye direktør i det roderi, der hersker i øjeblikket! 

Udvalget besluttede at planlægge en oprydningsdag først i januar. Vi hører nærmere herom. 

 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

• Intet nyt. 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

Herunder fastlæggelse af turplanlægningsmøde. 

• Turplanlægningsmøde fastsat til tirsdag d. 6. december 2022, kl. 18, i værkstedet (med pizza). 

D. Grønt Råd (Peter, Gert) 

• Se under punkt 5. 

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

• Intet nyt. 

 

7. Juletur d. 11.12.22 
Planlægning af arrangementet. 

• Peter køber ind. Frode kører turen. Karin og Peter møder i værkstedet kl. 13:00 og gør klar. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag d. 06.03.23, kl. 19:30. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 11.12.22, kl. 13:00 – 17:00: Juletur, med gløgg, æbleskiver og pakkespil ved værkstedet. 

Lørdag d. 01.01.23, kl. 10:00 – 12:00: Godmorgentur. 

Søndag d. 19.02.23, kl. 10:00 – 13: 00: Fastelavnstur, med tøndeslagning ved værkstedet. 

Mandag d. 20.03.23, kl. 19:30: Generalforsamling i lokalet ved værkstedet. 

 

9. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 


