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HØRSHOLM OG FREDENSBORG AFDELING 

af Cyklistforbundet 

Generalforsamling den 18. marts 2020 

 

Generalforsamlingen i Cyklistforbundet – Hørsholm og Fre-

densborg afdeling holdes igen i år i Egedal, Byens Hus, som 

har meget fine faciliteter.  

Indkaldelse til generalforsamling i Cyklistforbundets afdeling i 

Hørsholm og Fredensborg, den 18. marts 2020 kl. 19.30 i Ege-

dal Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal 

Vi begynder som altid med et åbent medlemsmøde. 

Det bliver Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri 

som åbner mødet med et indlæg. Michael har samarbejdet 

med Cyklistforbundet om cyklisters sikkerhed i forbindelse 

med lastbiler. 

Efter medlemsmødet som er kl. 19.30, er der ordinær general-

forsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. bestyrelsens beretning 

4. fremlæggelse af revideret regnskab 

5. indkomne forslag 

6. valg til bestyrelse 

7. valg af bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsup-

pleant samt delegerede til Dansk Cyklist Forbunds 

landsmøde  

8. evt. 

 

Vi glæder os til at møde vores medlemmer og drøfte hvilke ini-

tiativer I gerne ser vi arbejder med. 

 

Jens E Pedersen 

Kort der viser ruten på den flotte cykeltur til Tokkekøb Hegn i august 
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I sidste udgave af vores lokalblad skrev vi om arbej-

det med mindre projekter på stinettet. Nu er der sket 

noget. Det er besluttet at gennemføre 4 af projekte-

ne i år.  

I kommunes Mobilitet- og Infrastrukturplanen er der 

for 2019 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til mindre sti-

forbedringer på kommunens stinet. Projektet har til 

formål at lave trafiksikkerhedsmæssige- og tryg-

hedsmæssige forbedringer på stinettet i kommunen, 

så cyklisterne oplever større tryghed og sikkerhed i 

stisystemet og så der på sigt kommer flere cyklister i 

kommunen. 

I forbindelse med udarbejdningen af projektet har vi 

holdt møder med forvaltningen. Vi har været på tre 

fælles besigtigelser, hvor vi har haft mulighed for at 

pege på de steder, vi oplever som utrygge i kommu-

nen. Der blev lavet en bruttoliste med projekter. Den 

indeholder langt flere projekter end der er penge til. 

Bruttoliste er blevet reduceret dels af hensyn til øko-

nomien og dels fordi nogle projekter er på privat 

grund, andre er blevet udbedret under vejs, eller er 

blevet flyttet over i andet regi (f.eks. projekter på og 

ved Nivå havn). 

De endelige mindre stiforbedringer som bliver priori-

terede i år er: 

• Etablering af en forbedret overkørsel i T-

krydset Gammel Strandvej/Sølyst Allé. I dag 

oplever cyklisterne at dækkene bliver fanget i 

den eksisterende chaussestens belægning. 

Løsningen består af; en overkørsel i sten, der 

har til hensigt at reducere farten for de svin-

gende bilister og dobbeltrettede cykelstier i 

asfalt, således deres fremkommelighed og 

sikkerhed øges. 

• Ombygning af busperron på Brønsholm Kon-

gevej (øst for Rema 1000). I forbindelse med 

denne busperron skal cyklister og busser i dag 

krydse hinanden.  Det skaber usikkerhed og 

reducerer fremkommeligheden for busser og 

cyklister. Med dette anlægges en cykelsti til 

højre for busperronen, således cyklisterne kan 

komme sikkert frem og bussens passagerer 

kan komme hurtigere og mere sikkert ind og 

ud af bussen. 

 

 

• Forbedring af trafikafviklingen for lette trafikan-

ter på den vestlige side af Humlebæk station. 

Her forbedres afviklingen af cykeltrafikken til 

og fra cykelparkeringen således at den i dag, 

ikke regulerede forplads, får en mere adskilt 

trafikafvikling til gavn for cyklister og fodgæn-

gere. 

•  Forbedring af skiltning og etablering af slisker 

vest for Nivå station. Her optimeres skiltningen 

således at den er mere tydelig og retvisende, 

fodgængerfeltet udvides således at de lette 

trafikanter bedre kan passere hinanden og der 

etableres en sliske således cyklister har lette-

re adgang til stationsområdet. Da der er gang i 

større udviklingsplaner i området, arbejdes der 

her med lette, ikke omkostningstunge løsnin-

ger.  

Vi forventer, at alle delprojekt vil skabe større sikker-

hed og tryghed for de lette trafikanter i kommunen 

og reducere antallet af konfliktsituationer trafikanter-

ne imellem. 

Kommunen regner med, at projekterne kan gen-

nemføres i år. 

 

Jens E Pedersen 

Mindre forbedringer på stinettet i Fredensborg Kommune 

Ombygningen af busperronen på Brønsholm Kongevej 

(øst for Rema1000) er blevet påbegyndt i starten af  

december. 
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Afdelingen var repræsenteret af den samlede besty-

relse, Jens, Bjørn og Frank samt et menigt medlem, 

Marianne Åkirke fra Hørsholm. 

I alt deltog 161 medlemmer fra 45 afdelinger i lands-

mødet. 

Den officielle del af landsmødet startede lørdag for-

middag den 26. oktober med gennemgang af hoved-

styrelsens beretning og regnskabet. Denne del af 

landsmødet var meget forståeligt præget af økono-

mien, idet 2018 endte med et underskud på næsten 

900.000 kr., og endnu værre – med udsigt til et langt 

større underskud i 2019. 

Om eftermiddagen blev fem medlemsforslag be-

handlet, og ikke et eneste blev vedtaget. Hovedbe-

styrelsen havde nemlig sørget for at lave fem mod-

forslag, der alle blev vedtaget og derved afværgede 

medlemsforslagene. Så selv om forslagsstillerne ikke 

fik gennemført deres ideer, fik de dog påvirket udvik-

lingen i den retning de ville. 

Derpå blev der valgt nye medlemmer til hovedbesty-

relsen, og for første gang i mange år var der en lang 

liste af kvalificerede kandidater til de fire ledige plad-

ser i hovedbestyrelsen. 

Landsmødet vedtog desuden hvilke hovedemner, 

forbundet skal arbejde med i det kommende år. Det 

foregik ved, at de delegerede blev bedt om at vælge 

blandt 7 forslag til emner, som Hovedbestyrelsen på 

forhånd havde udarbejdet. 

Yderligere detaljer fra landsmødet kan findes i refe-

ratet på Cyklistforbundets hjemmeside. 

(www.cyklistforbundet.dk) 

Lørdag aften blev forbundets ærespris uddelt til Hei-

no Døygaard, hvorefter der var underholdning af den 

cyklende cellist, Ida Riegels. 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 27. oktober havde den lokale afdeling, 

Vestegnen, arrangeret cykel- og gangture i omeg-

nen. Alle turene passerede forbi en helt ny cykelle-

gebane, som endnu ikke er indviet. 

Desuden bød dagen på et livligt debatmøde om cyk-

ling og kollektiv transport, hvor repræsentanter fra 

DSB, Movia og Passagerpulsen deltog. Der var stor 

spørgelyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til slut var der et meget interessant indlæg om cyk-

ling og trafiksikkerhed af Anne Eriksson fra Vejdirek-

toratet. 

 

 

Landsmødet 26. - 27. oktober i Høje Taastrup 

Ida Riegels har cyklet 

rundt i Europa med 

sin cello på ryggen 
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Skiltning af cykelstier i Fredensborg Kommune 

Fredensborg Kommune har besluttet at forbedre vej-

visningen for cyklister i kommunen. Hidtil har skilt-

ningen været mangelfuld. Hvilken Cyklistforbundet 

flere gangen har fortalt politikerne. I 2017 besluttede 

byråd, at nu skulle der gøres noget ved det.  

Da det er en stor opgave, har kommunen valgt at 

dele den over 3-4 år.  

Vi fik den første skilteplan til kommentering i 2017. 

Den omfattede Nivå. I den anledning drøftede vi 

med kommunen, hvilke overordnede principper skilt-

ning skulle foretages efter. 

Stivejvisningstavler opsættes på udvalgte trafikstier 

og lokalstier, der forbinder transportmål i kommunen. 

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål og gøre det 

nemmere at finde rundt på stisystemet. 

Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte 

begyndte i Nivå, hvor der blev opsat stivejvisnings-

tavler i 2017/18.  

I 2019 har kommunen i samarbejde med os fået la-

vet en skilteplan for Kokkedal. Der bliver ca. 45 ste-

der, hvor der sættes skilte op i Kokkedal. De er nu 

sat op.  

I 2020-21 vil det så blive Fredensborg og Humle-
bæks tur.  
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I begyndelsen af 2018 udgav Fredensborg kommu-
ne en folder med titlen "DIN GUIDE TIL GRØNNE 
CYKELOPLEVELSER I NIVÅ". 
Folderen indeholder et stikort med angivelse af de 
kommunale institutioner og steder med friluftsakti-
viteter som lergravene og Nivå havn. 
På bagsiden er der forskellige nyttige informationer. 

I 2020  kommer turen til Kokkedal, og arbejdet med 
folderen er i fuld gang. 
Vi har fået lov til at læse korrektur på selve stikor-
tet, og det blev til en del forslag til rettelser. 
Nu håber vi at kommunen vil tage vores bemærk-
ninger til sig, og vi glæder os til at se resultatet. 
 
Herunder det første udkast til det ny stikort for Kokkedal 

Nyt stikort for Kokkedal 

Til venstre ses det færdige stikort for Nivå,  

der blev færdig i 2018 

Herover et foto fra den historiske cykeltur i juni 2019 
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I juni 2012 begyndte lokalafdelingen at udsende 

elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og an-

dre som vi kender e-mailadresser på og som 

har ønsket at modtage vore nyhedsbreve.  

Disse nyhedsbreve indeholder store og små ny-

heder, som kan være af interesse ikke mindst 

for vore medlemmer.  

Hvis du ikke allerede modtager disse nyheds-

breve, kan du sende dit navn og e-mailadresse 

til lokalafdelingen på e-mailadressen: 

 

cyklistforbundet.hf@gmail.com.  

Nyhedsbreve fra lokalafdelingen  

Medlemsfordele  

Som medlem af Cyklistforbundet får du en række fordele: 

 

Medlemsrabatter - op til 10% rabat i Cyklistbutikken 1905 og på 

timelønnen i værkstedet, samt rabatter hos en række samarbejds-

partnere (Friluftsland, sommerhuse, delebiler etc.) 

Medlemsmagasinet CYKLISTER - med masser af artikler om cykel-

mode, cykelferier, oplevelser og inspiration (kommer 4 gange årligt) 

samt  lokalbladet for din lokalafdeling. 

Det elektroniske nyhedsbrev CYKLISTER - med aktuelle nyheder og inspiration fra den dan-

ske og internationale cykelverden  ud over elektroniske nyhedsbreve fra din lokale afdeling. 

Cykeloplevelser - vi står jævnligt bag både store og små cykelevents - af de store kan vi nævne 

Cykelparaden 2012 og Tour de Future 

Adgang til juridisk assistance - hvis du er ude for et uheld 

Indflydelse  - på danske politikere og medier 

 

 

 

Bliv medlem via linket nederst til højre på forsiden af vores hjemmeside,  eller               

skriv til cyklistforbundet.hf@gmail.com   

På denne mailadresse kan du også tilmelde dig de lokale nyhedsbreve. 

 

Læs mere om Cyklistforbundet  

Hørsholm og Fredensborg Afdeling på  

www.cyklistforbundet.dk/hf 

http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter
http://shop.dcf.dk/
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Friluftsland
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Rabat-sommerhuse
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Alle-medlemsrabatter/Rabat-hos-LetsGo-delebiler
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Magasiner/Cyklister
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nyhedsbrevet-CYKLISTER
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Aktiviteter
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nyhedsbrevet-CYKELBUDDET/Deltag-i-Tour-de-Future-2013
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor/Retshjaelp
https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Visioner/Arbejdsprogram-2015
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Bestyrelsen for Hørsholm og Fredensborg Afdeling 

af Cyklistforbundet 

 Allan Høier     suppleant 

 Langebjergvej 428    tlf.: 35 83 85 87 

 3050 Humlebæk    e-mail: allan@2xallan.dk 

 Bjørn Sandberg    webredaktør, redaktør af lokalblad 

 Hvedevænget 48    tlf.: 49 14 40 28, mobil: 61 30 29 80  

 2980 Kokkedal     e-mail: bjoern.sandberg@gmail.com  

   

 Frank Elm Jakobsen    sekretær, kasserer 

 Blålersvej 56     tlf.: 49 18 17 56, mobil: 26 25 04 50 

 2990 Nivå      e-mail: frankej@get2net.dk 

 Jens E. Pedersen    formand 

 Kokkedal Stationsvej 10   tlf.: 23 65 55 90 

 2980 Kokkedal     e-mail: jens@skovtorup.dk  

 

  

 Afdelingens hjemmeside:   http://www.cyklistforbundet.dk/hf  

 Afdelingens email-adresse:   cyklistforbundet.hf@gmail.com 

 Afdelings adresse på Facebook:  

 https://www.facebook.com/CyklistforbundetHoersholmogFredensborg 

 

 


