
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 30. juni i Frivilligcenteret 
 

Deltagere: Hanne, Leni, Ole, Jesper, Jytte, Mads Emil, Jonathan 

Dagsorden 
 
1. Valg af referent. 
2. Referat fra sidst (18/5). Alle 
3. Referat fra møde med Trafik, Vej og Park d. 21/5. Hanne, Ole, Jytte, Mads 
4. Farlige udkørsler til cykelsti på Gl. Frederiksborg vej. Jytte har modtaget klager.  Jytte 
5. Sager fra ABT møder 7/4 Pøleå sti og Ullerød Nord/Tulstrup 5/5 Industrivænget. Leni 

6. Referat fra punkt 26 Byrådsmøde 24/3: Cykellandeveje og 2-1 veje. Hanne/ Alle 
7. Vores Ønskeliste. Alle 
8.Status på vores cykelture siden sidst. Hvordan er det gået? Ole, Jytte, Hanne, Jesper 
9. Vores facebook profil. Alle 
10. Virker borger tip. Har vi nogen erfaringer? Alle 
11. Evt. 
12. dato for næste møde 

 

1. Valg af referent 

Jesper 

 

2. Referat fra sidst (18/5) 

Opfølgning om skiltede stiforbindelser – Hanne har fulgt op med Tim og Alex. Tim har foreslået en ny 

stirute. Der er også blevet kigget på nogle af de steder, hvor der er mangelfuld skiltning fx ift. stirute 32. 

Kommunen skelner mellem nye skilte og vedligehold af eksisterende skilte (inklusive nedtagning), da 

sidstnævnte er drift.  

Borgertip er kun beregnet til drift, ikke til nyanlæg. 

Cyklistforbundets forslag til stier omkring Hillerød ifm. kampagnen 2275 km cykelsti – dette har Hanne ikke 

haft tid til at følge op på. 

Øvrige opfølgningspunkter tages på dagsordenen.  

 

3. Referat fra møde med Trafik, Vej og Park d. 21/5  

Fra kommunen deltog Ivan Christensen, Jørgen Knoop (ansvarlig for bl.a. skiltning). Fra Cyklistforbundet 

deltog: Hanne, Ole, Jytte, Mads 

Cykelsti mellem Ullerød Nord/Sophienborg: Der kigges på at lave en forbindelse via tunnelen under 

motorvejens forlængelse jf. ABT-referatet fra 7. april. Ikke højt på prioriteringslisten  

Industrivænget/Vølundsvej: De ser p.t. på en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden. Der er ikke afsat midler, 

idet det forudsættes, at det kan dækkes af Hillerød Forsyning som del af retablering. 

Krydset Holmegårdsvej/Skansevej: Vi nævnte vanskelighederne for cyklister ved indsvingning fra 

Holmegårdsvej til Skansevej. Der er i forvejen et projekt omkring dels dette lyskryds, hvor der er megen 

kødannelse, og dels et foreslået projekt om en allé fra Batzkes Bakke. Vores input indgår nu i deres videre 

planlægning. 



 
 
Jespervej: Her planlægges et projekt i efteråret, hvor chikanerne fjernes, og der laves kantbaner til 

cyklisterne. Det vil kræve parkeringsforbud, og derfor skal projektet først i høring. De satser på at vejen 

fortsat skal have 40 km/t begrænsning. 

2-1 veje/cykellandeveje: Vi har aftalt med Ivan, at når de begynder at kigge på konkrete projekter, så laver 

vi en fælles besigtigelse. En cykellandevej er en vej, som er for smal til 2-1, så der er alene tale om skiltning. 

Kildeportvej skal være en cykellandevej, mens Gadeledsvej skal være 2-1 vej.   

Cykelforhold på Gl. Frederiksborgvej: Jørgen Knopp vil foreslå dato til fælles besigtigelse.  

Cykelbro ved stationen: Endnu ikke afklaret.  

Vi har endnu ikke modtaget referat. Hanne rykker, hvis vi ikke har modtaget noget før 5. august. 

Der blev ikke talt om forholdene på Carlsbergvej ved stationen. De har været nævnt i en artikel i 

Hillerødposten 9. juni, hvor Ivan svarede, at forholdene snart ville blive bragt i orden, hvilket dog endnu 

ikke er sket.  

 

4. Farlige udkørsler til cykelsti på Gl. Frederiksborg vej 

Jytte har modtaget klager. Der er oprettet en facebook-gruppe til formålet allerede i 2016. 

Hovedproblemet er manglende udsyn ved stikvejene Fyrrestien, Engstien, St. Stensdamsvej og 

Hjortevænget, hvor Gl. Frederiksborgvej krummer, og der er en del meget hurtigt kørende cyklister. Jytte 

vurderer, at den dobbeltrettede sti er overbelastet. Der har været mange uheld gennem tiden. Lige nu er 

forholdene ekstra farlige pga. vejarbejde ved pizzariaet.  

Vi så hellere, at man bruger 2,2 mio. kr. på det her, end på den alternative stiforbindelse via golfbanen.  

Det er aftalt med Jørgen Knopp, at vi ser på forholdene sammen. 

 

5. Sager fra ABT møder 7/4 Pøleå sti og Ullerød Nord/Tulstrup 5/5 Industrivænget  

Leni har prøvet at tilmelde os notificering af referater. Seneste ABT møde er fra 2/6. Her er bl.a. stibro ved 

stationen på, og det er besluttet, at den ikke indgår i budgettet p.t., da den nu er blevet vurderet til 75 mio. 

kr. 

Stier til Favrholm station: Pøleåsti vil på visse strækninger være blandet bil/cykel. Salpetermosevej vil blive 

opgraderet med ny asfalt, men også blandet bil/cykel. Stationsstien mellem station og hospital: Her skal 

kommunen betale 25%.  

7/4 omfatter den alternative stiforbindelse fra Ny Hammersholt til Favrholm station, hvor der nu arbejdes 

videre med forslag A og B, som går fra golfklubben og gennem naturområdet. 

Leni ser på referater frem til næste møde. 

 

6. Referat fra punkt 26 Byrådsmøde 24/3: Cykellandeveje og 2-1 veje 

Vi bliver inviteret til at se på de 11 forslag til strækninger sammen med forvaltningen. Vi er som 

udgangspunkt positive, men disse løsninger bør ikke bruges til skoleveje. Det ligger som noget positivt også 

i forslaget, at man arbejder med mere sikre vejkrydsninger.  

 



 
 
7. Vores Ønskeliste 

Hanne konsoliderer ønskelisten og sender den til kommentering.  

 

8. Status på vores cykelture siden sidst. Hvordan er det gået? Ole, Jytte, Hanne, Jesper 

Den første cykeltur til Nivågård var vi 9 i alt. På turen Store Cykeldag var der kun én ud over Jytte og Ole. 

Den sidstnævnte, ”Slotsturen” er en af Jens Erik Larsens ruter. 

På turen til Fændrikhus var vi 7 i alt, heraf 4 ”nye”. Fin tur med gode snakke. 

Vi bør huske at tilbyde deltagerne kampagnetilbuddet.  

Næste tur er 3. august. 

 

9. Vores facebook profil 

Udsættes til næste gang. 

 

10. Borgertip 

Har vi nogen erfaringer ift. om det virker? Der er stadig problemer, det kræver login, og man kan blive ”låst 

ude”, hvis man ikke kan finde verifikationsmail.  

 

11. Evt. 

Der er planlagt en indvielse af banestis-forbindelsen over Frederiksbro kl. 17 torsdag. Arrangeres af 

Tirsdagsskovens Venner. Hanne og måske Emil og Leni deltager. 

 

12. Dato for næste møde 

Onsdag den 8. september.  

 


