
 
 

 

 

Bestyrelsesmøde 3. marts kl. 19.30 på Teams (online) 
 

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

1. Referent  

Jesper 

2. Bemærkninger til forrige referat 

Hanne har nu fået svar fra Ivan. Mht. Jespervej svarede Ivan, at han ikke kunne svare før næste møde i ABT-

udvalget. Mht. cykling gennem et hjørne af Slotsparken (ved Johannesskolen), så svarer han, at ”som han 

erindrer det”, så er Slots- og Ejendomsstyrelsen imod at man cykler der. Hanne prøver at kontakte Slots- og 

Ejendomsstyrelsen. Mht. Jespervej må vi følge op igen. 

3. Generalforsamling 21/4 

Indkaldelse til ekstraordinær GF som digitalt møde, se mail af 15/2. Ifølge vedtægter min 14 dage før 

afholdelse. Leni har skrevet til sekretariatet for at høre, om den ekstraordinære GF skal afholdes fysisk eller 

om den kan være digital. 

Hvis den skal holdes digital, så vil Leni høre, om vi kan få hjælp fra Frivilligcenteret. Hvis vi ikke kan holde 

den digitalt, så kommer vi nok til at udsætte den. 

På valg er: Jesper, Leni og Patrick, alle genopstiller 

Ny formand = Hanne. Hanne tager rollen som fungerende formand fra 21/4. 

Ordstyrer = Lis, referent = Jesper, revisor = Patrick, revisorsuppleant = Jakob N. Jensen, alle har sagt ja 

4. Cykelture i 2021 frist 26/2, samles på dette b-møde 

28/4 til Skansebakkerne: Leni med Mads som co-pilot.  

11/5 Nødebo: Leni med Ole og Jesper 

30/5 Nivaagaard: Ole og Jytte 

9/6 Fændrikhus, Esrum Sø: Hanne med Jesper 

13/6 Slotsturen Helsingør-Hillerød: Ole og Jytte 

3/8 Hillerøds nye bydele: Hanne med Leni 

14/8 Rute 73 Fuglevad-Strandmøllen: Ole og Jytte 

5/9 til Tipperup hus, Solbjerg Engsø: Leni med Ole og Jesper 

16/9 Rundt om Hillerød: Hanne med Leni 

Specielt til de længere ture bør der være tilmelding. 

Herudover skal vi have en tur selv for at se på cykelsti-mulighederne fra Hammersholt hen mod det nye 

sygehus. Vi mødes ved Hulvejen/Gl. Frederiksborgvej kl. 17:30. 



 
 

 

 

Vi skal på et tidspunkt også diskutere igen at lave en cykeltur med forvaltning og politikere.  

5. Vi cykler til arbejde 2021 v/Hanne 

Der er mulighed for at søge penge. Men der er ikke meget gode ideer, og den ligger i maj, hvor mange 

sikkert stadig arbejder hjemmefra. Vi søger ikke noget i år. 

6. Vi kan cykle kampagne i maj 2021 v/Leni 

Invitationer sendes ud til børnehaver i 19 kommuner, dog ikke i Hillerød. De har bedt os dele informationen 

på facebook, hvilket Leni har gjort. 

7. Medlemsblad Cyklister og artikler om kommunernes ønske om fartbegrænsning, eksempelvis Hillerød 

med interviews med Dan Riise, Ivan m.fl. samt TV2 Lorry 25/1. Fuld støtte fra os. 

8. Foreningsportrætter se mail fra FC af 17/1 v/Jesper 

Det ligger der under ”miljø” men der er ingen billeder. Jesper følger op. 

9. Klimabevægelsen, mail af 12/2 om cykelferier i Nordsjælland 

Hanne har fået invitation til et online møde 10. marts. Det går ud på at finde nogle cykelruter rundt i 

Nordsjælland. Man kan være med til at udpege lokaliteter og ruter. Der er inviteret rigtig mange grupper. 

De to breve, der er sendt ud har lidt forskelligt indhold og fokus, så vi må også se, hvor det fører hen.  

10. Læserbreve om Milnersvej, Jespervej og snerydning 

Der har været flere gode indlæg. Vores sidste læserbrev er ikke blevet trykt. Tue vil have flere penge til 

stierne, dels til på landet dels til Milnersvej. S og SF er ldit mere tilbageholdende mht. Milnersvej, fordi det 

er et stort projekt. Lokalrådet har haft et indlæg, hvor de er imod sti på selve Milnersvej. Vi hoider fast i, at 

Milnersvej er vigtig og bør prioriteres. Peter Langer pointerer, at hvis man vil søge penge til cykelpuljerne, 

så skal projekterne forberedes. Hanne har set på bilag til seneste byrådsmøde, hvor der er et godt 

dokument med bl.a. forslag til løsning på Milnersvej. Hanne lyttede også med på digital byrådsmøde, hvor 

vi blev nævnt. I et andet bilag fremgår det, at der er lavet trafiktællinger på en række udvalgte veje. 

11. Greater Copenhagen cykelhandlingsplan, se mail af 21/12 20 og ABT referat af 6/1 

Leni sendte den lille film til Peter Langer og på hans opfordring til hele ABT-udvalget. Ud over det er der 

ikke den store rolle for os. 

12. Kvalitetstjek af nye cykelstier på Tamsborgvej og Frejasvej/Selskovvej, artikel i FAA 29/1 

Leni spørger Ivan om hvornår de to stier forventes at være helt færdige. 

Når de er færdige, så bør vi lave et kvalitetstjek. 

13. Kommentarer til Ønskeliste og hvad skal vi satse på i 2021 

 Vi satser på: 

 Milnersvej 

 Cykelskilte opsættes jf. kommunens egen plan 

 Jespervej, chikaner fjernes og der laves mere cykelvenlig løsning 

 Asfaltering af sti langs jernbanen fra Jagtvej til Hammersholtvej 

Øvrige strækninger vi har bedt om at prioritere: 

 Frederiksværksgade rundt om Slotssøen 

 Sdr. Jernbanegade hen mod Marie Mørks Skole 



 
 

 

 

 Industrivej/Vølundsvej 

 Langesvej 

 Hammersholtvej 

 Skovledet 

 Store Dyrehavevej 

14. Kommunalvalg 2021 

Hvad skal vi planlægge? Henvendelse til alle partiernes ungdomsafdelinger? 

Vi lægger hovederne i blød. Det vil være godt at få alle partierne til at melde ud, ikke kun dem der 

sædvanligvis svarer. 

Mads har skrevet til ungdomsafdelingerne og har fået positivt svar fra Socialdemokratisk Ungdom og til dels 

fra Konservativ Ungdom. Radikale har ingen ungdomsafdeling, Liberale har henvist til hovedafdelingen og 

Venstre Ungdom har ikke svaret. Mads har også nogle ideer til nogle ungsdomshappenings.  

15. Evt. 

Leni vil skrive om manglende udsyn til cykelstien ved udkørsel fra Hotel Hillerød. Både Leni og Hanne har 

oplevet, at der ikke er reageret på indmeldinger på  Borgertip. 

Næste møde er onsdag den 7. april kl. 19:30. 

 

  


