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Referat Bestyrelsesmøde Cyklistforbundet, Vestegnsafdeling    
 MEC i Høje Taastrup 

Dagsorden 12. august 2021 kl. 19:30 -21.30 

Til stede: Arne, Christina, Knud Anker, Natasha og Annelise. Afbud: Mogens S., Mogens E. 

1) Valg af referent og dirigent: 
Christina ordstyrer, Annelise referent 

2) Referatet fra sidste møde 
Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at punktet behandling af DCF Hovedbestyrelses oplæg 

’Cyklistforbundets politiske arbejde’ burde have være indeholdt. Efter en hurtig gennemgang var der 

enighed om at afvente yderligere behandling til oplægget til landsmødet i oktober, da oplægget ikke 

indeholdt akutte problemer.  

Referatet blev godkendt med bemærkning om at referater fremover skal udsendes med 1 uges tid til at 

komme med bemærkninger inden den endelige udgave udsendes. Referatet skal indeholde tydelig 

angivelse af aftalte opgaver. 

3) Opfølgning på opgaver siden sidst  
Cyklistforbundets Cykellegebane 

Christina vil Sætte afleverende skole (Charlotteager) i kontakt med modtagerskolen (Ishøj 

Strandgårdsskole). Cyklistforbundets Vestegns bestyrelsesmedlemmer i Ishøj skal kunne bruge cykelbanen 

efter aftale med Strandgårdskolen, og Høje Taastrup skal kunne bruge cykelbanen i weekender & ferier.  

Christina & Natasha laver aftale/mail med nøglepunkter i betingelserne for  kontrakten med 

Strandgårdskolen om cykellegebanen.. Brugernes ansvar for vedligehold af cykelhjelme skal berøres.  

 

Brug af paragraf18 vilkår 

Det blev noteret at Røde Kors, Ishøj, har benyttet sig af en mulighed for at foreninger, jf. 

kommunallovgiving kan få få økonomiske midler til socialt arbejde og dermed har indkøbt støttehjul til en 

voksencykel til brug for cykeltræning af voksne (støttehjulene kunne dog ikke med sikkerhed anbefales). 

Bestyrelsen havde ingen oplagte projekter på bedding for at søge disse midler. . Det blev undersøgt hvornår 

midlerne kan søges. I Høje Taastrup kunne de søges april og oktober og bliver uddelt januar og juni. 

Christina vil sende link til Kenneth Groth Jensen, Taastrupgård, der reparerer og videresælger brugte cykler 

til evt. brug for Røde Kors’ cykeltræning ved Ole Rømerskolen. 

 

4) Opfølgning på temaer fra sidst 
Sikker cykelparkering 

Alle bestyrelsesmedlemmer har dette som høj prioritet, fordi en stjålet cykel får mange til at opgive cyklen. 

Vi vil bruge enhver anledning til at holde kommunen op på at være med til at løse problemet. Vi arbejder 

med mindst to vinkler: at sikre nok P-pladser for cykler ved nybyggeri (målet er 4 per husstand), stationer, 

skoler osv.  og være med til at foreslå og finde den bedste cykellåsemekanisme. 

Christina vil kontakte DCF Landsformand Jens Peter for at undersøge hans ’Bikekeep’ løsning. En mulighed 

var at invitere ham til at holde et digitalt indlæg på næste møde for at uddybe løsningen (bl.a. funktion, 

driftssikkerhed, samarbejde med kommuner og forsikringsselskaber, rabatmuligheder).     
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Knud Anker vil følge op på tidligere initiativ overfor Høje Taastrup Kommune.  

Natasha vil kontakte Ishøj Kommunes forvaltning om hvem der har ansvar for den aflåste cykelparkering 

ved Ishøj Station og opfordre til at der kommer mere aflåst parkering der. 

 
Samarbejdet om grøn bølge på den kommende supercykelsti langs Roskildevejen 

Knud Anker vil deltage 19sep21 i møde med CF Brøndby & Hvidovre, John Gade, om muligheder for at få 

sikret cyklister grøn bølge ved de mange lysreguleringer på vejen. Mulighederne for sikret grønt lys ved en 

fast hastighed (f.eks, 20km/tim) og brug af en App er begge afvist. Tilbage på tegnebrættet er brug af 

detektorstyret radar, der sikrer grønt lys, når cyklisten nærmer sig.   

Knud Anker vil skrive til Lars Koch, HT Kommune, om deres fremdrift i supercykelstiprojektet. Roskilde 

presser på, for de vil være klar til Tour de France 2022.   

 

Information ud – bl.a. Facebook 

Natasha vil lægge opslag om aktiviteter på hjemmesiden & Facebook, bl.a. Bæredygtighedsdagen 28 

august.  

 

5) Nyt fra hovedbestyrelse   
Vi noterede os, at der var en ny udgave af formandens dagbog, herunder henvisning til to konferencer om 

brug af cyklen til vareleverancer & Cykling og grøn omstilling 16. og 17. september.   

 

6) Bordet rundt fra de forskellige kommuner 
Ishøj  
TV Ishøj har kontaktet Arne og Natasha for at få CF kommentarer til en Voxmeter undersøgelse, der havde 

udpeget Ishøj som nr. 1 ang.  borgernes tilfredshed med cyklist forhold i kommunerne. Natasha var blevet 

interviewet 11 august og afventede at få TV indslaget til tjek før udsendelse på TV-Ishøj (bl.a. på YouTube). 

Begge var lidt tøvende over undersøgelsen og bemærkede også, at TV Ishøj var en del af kommunens 

kommunikationsafdeling.   

 

Glostrup 
28. august deltager CF Vestegn i en Bæredygtighedsdag på biblioteket. Mogens S. og Christina deltager. 

Følgende skal på plads inden: 

Annelise:  

- Færdiggøre flyers lavet til lejligheden og sende det og konceptpapiret til alle, og til DCF (Hanne)   

- Nævne vores deltagelse på det kommende Grønt Råd (19august) 

- Foreslå arrangøren, at Glostrup Kommune præsenterer deres egne bæredygtighedstiltag 

Christina:  

- Printe et passende antal kopier af flyers og tage med på dagen 

- Forberede sceneoptræden ud fra oplægget og evt. bruge flyers som udgangspunkt 

- Medbringe andet materiale fra CF til af fange opmærksomhed og evt. hverve medlemmer (incl. balloner)  
Natasha : lave indlæg på Facebook om arrangementet  

 

Vallensbæk 
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Christina og Natasrha fortalte om Kids Tour arrangementet 27. juni og var meget tilfredse. De noterede, at 

arrangementet så ud til at blive gentaget næste år og at CF Vestegn med fordel kunne bruge lejligheden til 

at profilere sig meget mere. Der var også en masse læring at hente ved at deltage i arrangementer i andre 

kommuner.  

 

Albertslund 
Christina vil undersøge hvem, der kunne være vores nye trafik-ingeniør/medarbejder kontakt i kommunen, 

da den hidtidige har sagt op.  

Knud Anker foreslår at kontakte ’Cykel Jørgen’, det tidligere medlem af bestyrelsen.  

 

Høje-Taastrup  

Knud Anker  

• vil fastholde overfor Høje Taastrup Kommune, at de bør vedtage en politik, der sikrer at alle børn 

kan cykle, når de kommer i skole 

• vil fastholde overfor Høje Taastrup Kommune, at de holder fast i et krav om 4 cykel P-pladser per 

lejlighed i nybyggeri, og konstaterede med tilfredshed at kommunen havde løftet barren fra 2 

pladser til 2,5/3 på det seneste og at bil P-pladser ikke skulle kunne reserveres 

• vil deltage i ’Naturens Dag’ 12. sep (Dansk Naturfrednings initiativ med kommunen) ved 

Hakkemosen og har taget initiativ til, at kommunen bidrager til lotteri med lodder til alle, der 

ankommer på cykel eller gående. Knud Anker vil finde frivillige til at deltage og bruge DCF veste for 

at synliggøre CF. Der vil blive annonceret forud for arrangementet.  

• Vil være medarrangør af vælgermøde op til kommunalvalget i november, og vil bl.a. få partierne til 

at melde deres politik ud på ’Kiss & Ride’ (vi ønsker at undgå, at det breder sig) og til krav om at alle 

børn kan cykle ved skolestart.  

• Noterer at sikker cykel parkering vil koste noget at benytte 

 

7) Kampagner - ABC 
ABC-kampagnen er i gang, åben for tilmelding og løber af stablen 6- 15.sep. Initiativ til deltagelse ligger i 

alle kommuner hos kommunen. Der var en fælles forståelse af at udfase medaljerne som præmie for ældre 

klasser & genganger klasser. En opgave bliver at få vandrepokalerne hjem og gjort klar til indgravering af 

nye vindere. På næste møde vil vi gå videre med planlægningen, bl.a tale om alternativer til medaljer.  

Alle vil følge op med kommunens ansvarlige for initiativet og få klarhed om præmieoverrækkelsesplanerne. 

Arne vil hurtigst muligt få afleveret præmien til 2020 kampagnens vinderklasse.  

Christina tager sig af Albertslund Kommune. Undersøger om Sekretariatet køber medaljer. 

 

8) Nye datoer 2021 
Næste bestyrelsesmøde bliver 21. September 2021, kl. 19-21 i MEC i Høje Taastrup.  

Christina indkalder og laver dagsorden: Husk ABC kampagnen og landsmødedeltagelse.  

Knud Anker booker lokale.    


