Dagsorden for bestyrelsesmøde 19. august 2020 i FC lokale 1.1
Deltagere: Leni, Hanne, Ole og Jesper
1. Lokalt VCTA-arrangement i september, intet svar fra Michael Pedersen fra DCF
på mail fra 29/6
Vi meddeler DCF, at da vi ikke har hørt noget fra dem, så dropper vi arrangementet.
Skulle de alligevel have sendt noget ud om vores lokalarrangement, så tager Hanne
stafetten.
2. Delegerede til Landsmøde (besked til forbundet)
Det er et 1-dages arrangement i Odense den 31. oktober. Ingen har lyst til at deltage
pga. corona-situationen. Vi beder dem overveje mulighederne for online-deltagelse.
3. Cykelture i 2020
Fin tur i sidste uge, hvor Ole, Hanne og Jytte deltog, Jørgen Nielsen fra DN var med og
en god fortæller. Derudover 9 andre deltagere. På Fredensborg-turen var der 7
deltagere.
Næste tur er på lørdag,
Selv om der er mange, der tilbyder cykelture, så er der stemning for også at arrangere
ture til næste år. Det virker godt at have nogen med til at fortælle.
4. Mail fra Jan Bæhrentz om cykelsti på Tamsborgvej, 13. juli, svar 20. juli
Det er et fint projekt, de har på tegnebrættet. Rart at det bliver bredere end i den
anden side. Og godt at stierne bliver ført helt frem til krydsene.
Hanne har i Ejby set et sted, hvor de har hvide striber på vejbanen ved cykelstien.
Kunne være værd at overveje på nederste del af Tamsborgvej – Hanne følger op på den
idé.
Parkerede biler kan være en udfordring. For at have dokumentation kan vi i løbet af
efteråret tage billeder af såvel uhensigtsmæssige som ulovlige parkeringer. Det vil
være godt også at undersøge reglerne ift. Parkering på cykelstier.
Vi bør på næste møde med kommunen spørge til deres planer for Jespervej.
5. Mail fra Birthe Henriksen om overvejelse af medlemskab, svar 20. juli
Sprunget over:

6. Læserbrev i Amtsavis som svar til Dan Riise om 7 mill mere til renovering, 20.
juli
Fint initiativ, spændende om de kommer med i budgettet.
7. Svar fra Ivan på mail fra juli
Ivan har i sin mail et link til diskussionen om missing links m.v. i udvalget. Milnersvej er
først på listen over missing links. Missing links går videre til budgetforhandlingerne med
ambition om at få gennemført projekterne indenfor 5-6 år. Der er også positiv interesse
for supercykelsti mellem Hillerød og Lynge.
Om forslaget ifm. Banestien svarer han positivt, men ser stadig behov for sti på
Milnersvej.
De vil udvide cykelparkeringen på Carlsbergvej, hvilket også er tiltrængt. Vi skal have
fulgt op på problemerne med afspærringen af cykelstien på vestsiden.
Ivan har bedt Jan arrangere næste møde og komme med nogle datoforslag. Leni svarer
med tak for mail og spørger til, hvornår de vil foreslå mødet.
Vi skal udover Jespervej have spurgt til, hvad der er vedtaget mht. Torvet og sikre, at
der er den rigtige skiltning og ikke som nu den gamle forsøgsskiltning.
Vi skal også have fulgt op planerne for bedre skiltning af cykelruterne.
8. Cykelgadeforsøg i Helsingørsgade/Østergade i sommeren 20, sat i gang 12.
juni
Nogle føler sig mere trygge ved at køre på strækningen, andre har slet ikke den
oplevelse. Altså meget blandede erfaringer. Der mangler tydeligvis mere og bedre
information og vejledning.
Østergade fra Helsingørgade og hen mod politistationen (fra krydset til cykelstien) er
ret slem, og det samme gælder fra kirken og hen til krydset på den anden side.

