
Referat fra bestyrelsesmøde i Cyklistforbundet Vestegnen 2022-08-17 
Til stede: Christina G.S. Arne, Natasha, Knud A + Christina V (aktivt medlem i Høje-Taastrup) 

Afbud: Mogens, Annelise 

Præsentation bordet rundt. 

Alle præsenterede vi os for hinanden. Christina V gennemgik hendes indsat for at gøre noget ved de mange 
biler ved Taastrup Realskole, der viser markant fremgang. Hun er et godt eksempel på at med en dedikeret 
indsats kan man ændre kultur og holdning hos såvel ledelse, medarbejdere og forældre. Omfanget af 
forældre i bil er faldet markant i takt med at cyklen bliver en stigende del af skolens hverdag. 

Ny idé: Tour de Legeplads – besøg på 20 legepladser over to weekender. Svært at få folk til at deltage. 
Bedst når det er gennem nogen man kender Ide: DCF og DN-familiegruppe. Mulighed for at det er DN der 
finansierer. 

Alle Børn Cykler-kampagnen 

ABC gravering af pokal. Mogens S høres af Christina S om han gør det. Hvis ikke han kan, så gør Arne det. 

I Ishøj afklarer Natasha hvem der har vundet og sørger for at få den gamle pokal klar til gravering. Christina 
S gør i Høje-Taastrup. Vi går ud fra at Annelise klarer Glostrup og Mogens klarer Vallensbæk. Christina har 
kontakt i Albertslund hvor hun skaffer pokalen.  Alt dette skal være klaret senest den 25.9, hvor vi forventes 
at vide hvem der har vundet kampagnen.  

Overrækkelse af pokal: Christina S laver aftale med rådhus om dag hvor borgmester kan. I Ishøj klarer Arne 
det.  Det er også ham der i Ishøj sikrer at alle skoler mindes om kampagnen. Læserbrev fra Arne vedr. ABC 
til Sydkysten. Bragt på elektroniske medier. 

Vi benytter ABC-kampagnen til at få styr på skolernes trafikkontaktlærer/forældre. I Høje-Taastrup er der 
torsdag rundringning til: 

Mølleholmskole, Christina S, Torstorp skole: Christina V, Sengeløse Skole, Christina V, Borgerskolen: 
Christina S  

KA: Fløng, Ole Rømer-Skolen, Reerslev-skole og Læringshuset Nærheden. 

Knud A. laver et generelt neutralt brev til trafikkontaktlærer og skoleleder alternativ forældrerepræsentant 
der videresender om ABC-kampagnen og tilmelding. Dette brev rundsendes til de andre 
kommunerepræsentanter. 

Angående medaljer: Alle (også Glostrup og Vallensbæk) giver besked til Christina S om hvor mange 
medaljer de enkelte har. Så bestiller hun hjem så der er nok til en skoleklasse. Det er op til den enkelte at 
afgøre hvorvidt vinderne – udover vandrepokal – også skal have medalje.   

P.t. er tilmeldingsstatus for de enkelte kommuner: 

Albertslund 1200 

Ishøj 1037 

Høje-Taastrup 1072 

Glostrup 176 

Vallensbæk 1018 



Øvrigt om trafikforhold. 

Bomme: I HTK har vi lavet en liste til kommunens trafikchef om 5 bomme, der vurderes til at være 
overflødige. Arne gør opmærksom på en bom der bør flyttes/etableres nemlig bom ved Sydvej når man 
kommer fra Torslunde og skal passere vejen. 

Ishøj har bedt om at hastigheden på Solhøjvej bliver den samme nemlig 60 km ved kommunegrænsen til 
Høje Taastrup. I Høje-Taasrup ønsker politikere og Lars Koch at fastholde 80 km. Det vil vi sikre der kommer 
opmærksomhed på. 

Cykelsti langs Taastrup Valbyvej. Christina S. har skrevet et brev til vej og Park med att. til embedsmand 
(Tommy Harriet Søndergaard) og fremført ønske om cykelsti, da hun har fået henvendelse fra borger der 
løber og fra løbeklubbens formand i TIK. Arne vil følge direkte op hos embedsmanden, da Christina S ikke 
har fået noget svar tilbage endnu.  

Ny direktør ansættes nok først fra 1.11 2022. Se Facebook fra Jens Peter H medlemsvalgte i 
Cyklistforbundet eller dette link: 

https://www.facebook.com/groups/1144032868949325/permalink/5677900535562513/    

Landsmøde afholdes i København 29.10. Der er kun 1 dag i år. Giv melding om hvorvidt du deltager. 
Christina er den ene delegerede men hvem melder sig som den anden?  Alle kan deltage som ikke-
delegerede, men giv besked til Christina Saadbye. Vi bør være 2 personer. 

Næste møde 

12.10. (hvis man ikke kan men godt kan godt den 10.10. så giv besked). 

Årets sidste møde er den 28.11 (Knud A. reserverer lokale i MEC). Christina V inviteres til at være med.  

 


