
Tilrettet Referat Cyklistforbundet, Vestegnen 2023-01-16 

KL: 19-21 Sted:  Miljø og Energicenteret, Høje Taastrup Blvd. 54, 2630 Taastrup  

Tilstede: Christina S, Christina V, Natasha, Arne, Annelise, Knud Anker 

 Afbud: Mogens E 

1. Valg af referent og ordstyrer:  

Knud A. referent, Christina S ordstyrer 

 

2. Planlægning af GF-2023 8. marts 

Sted: Idrætscentret Vejledalen 17 (Arne tjekker for salg af sandwich og drikkevarer til 

skønnet 20 personer og søger om økonomi til dækning af det).  

Vi møder ind fra kl. 17 

Program:  

Kl. 17.30 – 18.30: Vores nye direktør Kenneth Øhrberg Krag skal fortælle om hvad godt vil 

med DCF herunder om hvordan han vurderer vi kan blive flere såvel børn som unge 

(Christina skriver til ham og forventningsafstemmer). 

Kl. 18.30- 19.00: Spisning for de der bliver til generalforsamling (ønsker man at blive og 

spise med skal man tilmelde sig – maden vil være gratis for alle medlemmer). 

Kl. 19.00-21.00: ordinær generalforsamling. Christina laver beretning for årets gang i 2022 

(husk at sende til hende hvad der er sket i den enkelte kommune!) og ajourfører visionen 

fra 2022 så den passer med 2023.  

Arne sørger for at aflægge regnskab og kommer med et ajourført budget. 

Christina S, Knud A. og Arne er på valg (alle modtager genvalg).  

Fra Generalforsamlingsreferat 2021:  

Høje-Taastrup: Christina, Knud Anker (på valg: genvalgt) 

Vallensbæk: Mogens E, Mogens S (på valg som suppleant: genvalgt) 

Ishøj: Arne (genvalgt), Natascha (nyvalgt) 

Albertslund: vakant 

Glostrup: Anne-Lise  

 

Annelise sender en teaser ud nu til medlemmerne (dato, sted, oplægsholder).  

 

3.  Budget 

Arne laver endeligt budgetforslag og sender det til sekretariatet.  



Christina og Christina holder møde onsdag med tre skoler. Umiddelbart efter dette 

Inspirationsskole-møde sender de endelige budgetønsker til Arne (eks. præmiepenge til 

cykelaktiviteter på skolerne, T-shirt) 

Derudover gav vi udtryk for ønske om en præmiepulje rettet mod erhvervsliv 

(virksomheder, butikker) 5000 kr 

Store Cykeldag 1000 kr  

 

4. Nyt fra/orientering fra Hovedbestyrelsen -  

December dagbog fra formand.  

Ikke noget specielt nyt (læs selv). 

Vi kan søge om lokal støtte til VCTA-kampagne rekruttering (3000 kr.)  Frist er den 15.2. 

Christina S sender mail rundt om ”ansøgning”.  

 

5. Bordet rundt fra kommuner 

Ishøj 

Grøn pulje (klima-pulje) på 50.000 kr. Forslag om at etablere cykelplejestation 

 

Vallensbæk 

Intet nyt 

 

 Glostrup:  

Endelig udlevering på torsdag den 19.1 af ABC-kampagne pokal 

Der er kommet en kommunal miljøavis til erhvervsliv der omtaler 2 vindende 

erhvervsvirksomheder, der belønnes af kommunen for bedste deltagelse i VCTA-

kampagnen. Fødevarestyrelsen har modtaget 2.pladsen ABC-pris. (Christinas arbejdsplads). 

 

Albertslund 

Intet nyt 

 

H-Taastrup. 

Inspirationsskolemøde den 18.1 med deltagelse fra Borgeskolen, Taastrup Realskole og 

Sankt Paulsskolen. Med besøg fra Cyklistforbundets direktør Kenneth Ørhberg. Christina V 

søger at finde støtte i erhvervsliv for at fremme cykling i skolerne (herunder FriCykler), hun 

søger frivillige seniorer (cykelkorps), leder efter cykelambassadører (forældre) på skoler 

(brevet sendes til øvrige i bestyrelsen) 

Cykelplejestationer på Circle K. Hvorfor ikke i Taastrup. Christina V følger op. (ligger på 

Facebook-side). 

Boligafdeling i Torstorp vil godt have cykelpumpestation, men den koster 60.000 kr. 

Christina undersøger alternativer.  



ABC kampagnens Vintercykel-uge uge 4. Christina V har fået tilmeldt sin arbejdsplads og 

spørger i HTK om hvorfor de ikke har flere tilmeldt.  

HTKs institutions- og skoleudvalg har besluttet at hver skole skal lave trafiksikkerhedsplan 

udarbejdet af skolebestyrelsen på baggrund af 2022 trafiktest om trafikundervisning 

foretaget af Rådet for sikker trafik. 

16 supermarkeder er blevet tjekket for cykelvenlighed. Knud A. sørger for at opgørelse 

bearbejdes og sørger for at den sendes rundt. Lokalavis virker interesseret i at omtale den.  

Knud A. vil godt igen sørge for at rykke City 2 for et møde vedr. Cykeltilgængelighed.  

 

6. Kampagneforberedelser: VCTA, Jeg kan cykle, Store cykeldag 

Ikke noget nyt udover allerede nævnte 

 

7. Nyt om /hjemmesiden/facebookside/cykelture. 

Vi ønsker opstramning som hjemmesiden (som Hanne i sekretariat bestyrer) fremstår mere 

ajourført.  

 

8. Nye datoer og evt. nyhedsbrev 

Næste bestyrelsesmøde er den 15. februar. Knud A. sørger for at reservere plads i MEC. 

Dette møde skal primært bruges til sidste tjek før generalforsamling.  

 

9. Evt 

Natasha med i SFs udvalg for grøn transport og mobilitet. Landstræf i februar.  

Webinar om skolebørn og cykling på Gate 21 kan gratis deltages i den 25.1.   

 

 

  


