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1. Generalforsamling 2021. 

Kulturhuset Skanderborg onsdag den 16. juni kl. 19:30: 
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kulturhusets mødelokale 1. sal. 

 
Afholdelse i marts måtte aflyses. Vi satser på det kan lykkes denne gang, men afholdelsen er fortsat 
afhængig af corona-situationen og gældende forsamlingsregler det pågældende tidspunkt.  
Tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 15. juni kl. 18:00 til undertegnede på enten tlf. 4157 
2558 eller på mail til hansbm58@gmail.com. Fremmøde uden eller ved for sen tilmelding accepteres dog i 
det omfang, det ikke strider imod forsamlingsregler. 

 
Dette er indkaldelse jf. lokalafdelingens vedtægter. 

Afdelingen er vært ved en kop kaffe/the samt småkage. 
 
 

2. Cykelpanel har holdt første møde 

Der er holdt et første lille møde om opstart af Cyklistpanelet. Lille bl.a. i betydningen at vi kun var tre. Siden 
har initiativtager, Peter Herning, dog fået et par tilmeldinger. Og man kan deltage med en meget lille 
indsats. Det kræver i princippet ikke mere end at indberette de fejl/skader m.v. man ser til kommunen. 
Platformen til indberetning er ikke fastlagt, men indtil videre gøres let på app’en Giv et praj, Skanderborg. 
Der savnes især deltagere/medlemmer fra Hørning og Galten-/skovby-området. Så vil du med en lille 
indsats være med til at højne standarden på Cykelstier m.v., så kontakt Peter Herning på enten tlf. 5114 
1451 eller på mail til peter.chr.herning@gmail.com  
Ud over at indberette om fejl og skader m.v. på eksisterende cykelstier og -striber m.m. er der fra 
initiativtager, Peter Herning, også tanker om at fungere som sparringspartner for kommunen i forhold til 
nye anlæg for cyklister. Der er altså pænt ”fodslav” med Cyklistforbundets formål. Vi håber initiativet 
skaber flere aktive cyklister. 
 

 
 

3. Møde med Vej- og trafikafdelingen 
 
Efter en længere pause grundet Corona, holdt vi i trafikudvalget/bestyrelsen møde sidst i november 2020 
med vores kontaktperson ved kommunens Vej- og Trafikafdeling. På torsdag, 20. maj, mødes vi igen med 
Vej- og Trafikafdelingen til en opfølgning på flere punkter og snak omkring nye. Skriv hurtigt til 
undertegnede, hansbm58@gmail.com hvis du brænder inde med noget, som vi skal tage op med de 
udførende af forhold for cyklister i Skanderborg kommune! 
 
På dagsordenen er bl.a.: 

- Kryds med særskilt signal for cyklister, hvor vi fortsat presser på for at få forbedret 
fremkommeligheden for cyklister – så vi kan få mindsket det antal der ikke ser anden mulighed end 
at trodse reguleringen og køre over for cykelrødt!  

mailto:hansbm58@gmail.com
mailto:peter.chr.herning@gmail.com
mailto:hansbm58@gmail.com


CYKLISTFORBUNDET, SKANDERBORG AFDELING    2 
 

NYHEDSBREV 2021-05-16     
_______________________________________________________________________________________ 
 

- Anlægsprojekter til vores kommentering. Vi havde et godt forløb med indflydelse på cykelstier på 
Ole Lund Kirkegårdsstræde i Skanderborg. Dem vil vi gerne have flere af! 

- Supercykelstier i Østjylland. En kreds af kommuner er gået sammen for at planlægge etablering af 
supercykelstier (kort defineret som højkvalitets cykelstier så vidt muligt i eget trace) til bedring af 
cykelpendlere m.fl. over større afstande og dermed også typisk på tværs af kommunegrænser. 
Formået er også at skabe bedre sammenhæng i stinet og få lukket huller i de oplagte ruter på tværs 
af kommunegrænser. Vi håber der er lidt mere nyt om tiltaget. 

 
4. Lån en gratis el-cykel 
 

 
Vi har desværre ikke tidligere fået skrevet om kommunens ”nye” ordning fra 1. august sidste år om lån af 
elcykel (også elcykel med lad). Det iler vi nu med at råde bod på.  Vi foreslog det faktisk for politikere for et 

par år siden, men dengang var det ”no go”. MEN PLANT ET FRØ OG DET SPIRER       
 
Så har du overvejelser om at anskaffe en el-cykel -  eller bare lyst til at prøve det - så gå ind på Lån en gratis 
elcykel (skanderborg.dk) og book én for 14 eller 30 dage. De er til rådighed hos cykelhandlere jævnt fordelt 
over kommunen. 
 
5. Næste cykeltur på torsdag  
Første tur var absolut en kold og våd affære for de standhaftige.  

Næste tur er nu på torsdag, 20. maj, hvor vejrudsigten er mildere og ikke mindst tør til turen over Gram, 

Fruering og rundt om Skanderborg sø. Se yderligere i tidligere udsendt turprogram. 

Start fra Mindet, Skanderborg, kl. 19:00 
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