
Referat fra bestyrelsesmøde 1. december 2021 i Frivilligcenteret 
 

Deltagere: Hanne, Ole, Emil, Henrik, Jesper 

 

Dagsorden. 

 

1. Valg af referent. Alle 

2. Referat fra sidst. Alle 

3. Siden sidst/Bordet rundt. Alle. 

4. Info fra Landsmødet 30 okt. Hanne 

5. Nyt fra ABT møder. Leni 

6. J.C.kriegers Allé. Cyklistforbundets holdning. Alle 

7. Ønskeliste. Beslutning.  

8. Cykelture 2022. Opstart af planlægning. 

7. Evt. 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 
 

1. Valg af referent 

Jesper 

 

2. Referat fra sidst 

Hanne bemærkede, at der er fulgt op på de aftalte aktionspunkter. Bl.a. fik Hanne en artikel 

om Gl. Frederiksborgvej i Amtsavisen. Hun sendte også artiklen til Mie Laustsen og Dan Riise, 

som har svaret positivt, at han vil tage sagen op. Hanne følger op overfor ham efter 

konstitueringen.  

 

3. Siden sidst/Bordet rundt 

Saltning og snerydning har ikke været imponerende indtil videre, så vi skal være opmærksom 

på, om der er behov for at reagere. Der er et særligt udfordrende sted på Slangerupgade ved 

Markedspladsen, hvor meget af stien er blevet inddraget, og hvor sne kan gøre det svært at 

se, hvor der er asfalt og hvor der ikke er. 

 

4. Info fra Landsmødet 30 oktober 

Det officielle referat kan findes på Cyklistforbundets hjemmeside under ”Om os”. Der var 

kampvalg til bestyrelsen, hvor bl.a. Pablo Celis fra Århus og Troels Andersen blev valgt ind. De 

to, der var på genvalg, blev også valgt. Arbejdsprogrammets 3 hovedprioriteter blev: 1) Øget 

fremkommelighed, 2) Organisatorisk udvikling og 3) Styrket kommunal og regional dialog. Nr. 

2 og 3 blev nok især valgt pga. en bekymring over manglende synlighed og vigende 

medlemstal. Arbejdsprogrammet kan også findes på hjemmesiden. Hanne foreslog, at vi på 

næste bestyrelsesmøde taler om, hvordan vi i Hillerød kan arbejde med de 3 punkter.  

 

Der har været problemer med en regnefejl i regnskabet på ½ mio. kr. 

 

Der blev diskuteret muligheden for at kunne holde Landsmødet digitalt, hvilket i dag ikke er 

tilladt ifølge vedtægterne. Der skal også ses på muligheder for hybridmøder. Der skal styr på, 

hvordan afstemninger så skal foregå.  

 

Af andre indkomne forslag blev det vedtaget at arbejde for, at reducere politiets magt over 

hastighedsbegrænsninger samt at få defineret cyklister i færdselsloven samt at arbejde på 

bedre muligheder for at medtage cykler i tog.  

 

Hanne foreslog, at vi får skabt et samarbejde med Gribskov afdeling, fx om en supercykelsti til 

Helsinge. 

 

Der har været et projekt i Vejle, hvor gymnasiestuderende fik mulighed for i en periode at låne 

en elcykel. Det kunne være værd at arbejde med her i Hillerød. Kan fx være i samarbejde med 

Grøn Fløj. Første step må være at kontakte Vejle og høre, hvordan deres projekt var skruet 



sammen.  

 

5. Nyt fra ABT møder 

4 punkter: 

1) Ekspropriation af arealer til sti fra den nye station til sygehuset. De er tilsyneladende 

kommet i tidsnød. Der er bl.a. udfordringer ift. naturbeskyttet område.  

2) Smørkilde-finger: Der skal gå en ny vej ind i det nye industriområde fra rundkørslen ved 

Favrholm (ind på det gamle kræmmermarkedområde): Favrholm Alle, som bliver en allé med 

dobbeltrettet delt sti (delt med chausse-sten). Alleen bliver med højstammet kejserlind.  

3) Cykelinfrastruktur – cykelstier på vej, bl.a. sti rundt om Slotssøen (Slotsgade til Frejasvej), 

Milnersvej og Brødeskovvej er de stier, som de vil søge midler til. Det ser ud til at stien 

Slotsgade til Frejasvej vil blive frigivet for 2022-23. Man kan også i bilag se deres 7 

prioriterede strækninger (missing links): Milnersvej, Skansevej, Østergade-Helsingørgade, 

Slotsgade-Frederiksværksgade, Nødebovej, Funkevej/Gl. Frederiksborgvej, Brødeskovvej.  

4) Batzkes bakke – alle-projekt: Der planlægges med dobbelt-række træer på Batzkes Bakke 

og enkeltrække på Københavnsvej hen til Carlsbergvej. Der planlægges med chausse-sten fra 

Tikanten og ned til vendepladsen. Det vil være langt bedre, hvis man fortsætter den belægning 

som er på stien langs søen op til vendepladsen.  

 

Vi bør få forvaltningens forslag til konkret udførelse af stier til kommentering. Både i Favrholm 

og ved Batzkes Bakke. Vi skal arbejde på at undgå chausse-sten og sikre, at det fortsat kan 

være en hovedtrafikåre for cyklister. Og at stien langs Københavnsvej ikke bliver mindre. Her 

skal vi i dialog med politikerne i udvalget.  

 

6. J.C.kriegers Allé. Cyklistforbundets holdning  

Se ovenfor om Batzkes Bakke. 

 

7. Ønskeliste. Beslutning  

Ønskelisten blev gennemgået og der blev aftalt mindre justeringer. Hanne tilretter og sender 

til Ole, så den kan lægges på vores hjemmeside.  

 

8. Cykelture 2022. Opstart af planlægning 

Vi satser på at holde nogenlunde samme niveau som i 2021, altså cirka 9 cykelture. Vi skal 

prøve at undgå at de ligger samtidig med andre cykelture.  

 

9. Evt. 

Konstitueringen af udvalg sker 8. december. 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Hanne udsender et forslag til dato for næste møde.  

 


