
Årsberetning 2016 Cyklistforbundets Afdeling i Hørsholm og Fredensborg 

 
Medlemsmøde 
I forbindelse med vores generalforsamling i marts holdt vi et medlemsmøde om elcykler. 
Der var tre indlæg fra bestyrelsesmedlem Frank Jacobsen, Ane Marie Svendsen medlem 
af Cyklistforbundet og cykelkoordinator Johanne Leth Nielsen, Hørsholm Kommune. 
Mødet var meget velbesøgt med ca. 35 deltagere. Det er det højeste antal deltagere, vi 
har haft på et sådan mødet. 
 
Generalforsamling 
På generalforsamlingen blev hele bestyrelsen inkl. suppleanter genvalgt. Bestyrelsen har 
følgende medlemmer. Jens E. Pedersen (formand), Frank Elm Jacobsen (kasserer), Bjørn 
Sandberg (webmaster), Bård Sahlholt og som suppleanter Allan Højer og Marianne Steen 
Larsen. 
 
Cykelture. 
Vi har i år arrangeret 5 cykelture. Alle cykelturene er beskrevet på vores hjemmeside. 
 
Cykeltur fra Kokkedal Station til Sjælsø den 12. juni 2016. Det var på Store Cykeldag. Her 
mødtes en håndfuld friske cyklister op til en historisk cykeltur gennem Hørsholm og 
Ruderdals kommuner med Jægerhytten ved Sjælsø som mål. Der blev kørt 32 km. 
 
Cykeltur til Store Dyrehave den 19. juni 2016 i et lidt blæsende sommervejr. Der var 25 
friske cyklister, som var mødt op på Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød for at 
deltage i årets historiske cykeltur, arrangeret i fællesskab mellem lokalafdelingen af 
Cyklistforbundet Hørsholm og Fredensborg og Karlebo Lokalhistoriske Forening. 
Efter en lille velkomst, tog vi afsted med historiker Niels Storgaard Simonsen som guide. 
 
I samarbejde med Fredensborgafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening 
gennemførte vi søndag den 14. august en cykeltur fra Fredensborg by gennem Store 
Dyrehave og Kirkelte Hegn. I det fine vejr havde vi 14 deltagere. Turen, der blev på i alt 
knapt 30 km, blev gennemført i rigtig godt vejr. 
 
En fin aftencykeltur fra Kokkedal til Maglemosen i Vedbæk den 25. august. Der var 14 
friske cyklister mødt frem. Vores tur gik gennem Folehaven til Maglemosen. 
Vi hørte om de arkæologiske udgravninger i mosen og der hvor Vedbæk skole ligger i dag. 
De arkæologiske udgravninger har afdækket en række bopladser og grave fra den sidste 
del af jægerstenalderen (6.000 - 4.000 før vores tidsregning).  
 
Usserød Å dagen søndag den 18. september 2016 
Langs Usserød Å - til fods eller på cykel. Turen var arrangeret i samarbejde med 
Fredensborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vandrelaug og Dansk 
Ornitologisk Forening. Ca. 40 deltagere fulgte enten til fods eller på cykel Usserød Å fra 
dens udspring og næsten helt ud til Nivå Bugten, hvor den løber ud. Undervejs var der 
flere stop, hvor der blev orienteret om åen, historien og livet langs åen.  
 
 
 



Afdelingen er medlem af grønt råd 
Lokalafdelingen har været repræsenteret i Fredensborg kommunes grønne råd ved Frank, 
siden det blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det grønne råd er 
sammensat af repræsentanter fra en lang række organisationer, som på den ene eller 
anden måde kan relateres til det grønne arbejde i bredeste forstand. Det drejer sig 
selvfølgelig om Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening, men også de 
lokalhistoriske foreninger, Jægerforbundet og landboforeningen er repræsenteret. - bare 
for at nævne nogen få. 
Grønt Råd holder fire møder i om året, og den kommunale forvaltning møder altid talstærkt 
og velforberedte til mødet. Derudover mødes rådet en gang om året med Plan-, Miljø- og 
Klimaudvalget.  
Selv om der i sagens natur er mange emner, som ikke er relevante for cyklister, er det 
vores opfattelse, at tiden er givet godt ud, og ind imellem er der lejlighed til at slå et slag 
for cyklisternes interesser. 
I 2016 fremlagde en arbejdsgruppe under Grønt Råd en rapport, som kortlagde de mange 
stier i åbent land, og fremkom med forslag til forbedringer. Frank havde deltaget i arbejdet 
med at udarbejde rapporten. 
Senere på året arrangerede kommunen ”Usserød Å dagen” for at markere det store 
arbejde, de tre kommuner langs åen har gjort for at forebygge de voldsomme 
oversvømmelser, som de vi har set tidligere, især i 2011.  
 
Fredensborg Kommunes Udvalg for Infrastruktur og Trafik. 
Afdelingen er repræsenteret i ovennævnte udvalg ved formanden. 
Formålet med Udvalget for Infrastruktur og Trafik (TIU) er at arbejde målrettet på et 
strategisk niveau for at fremme trafiksikkerheden og at forbedre infrastrukturen og den 
kollektive trafik i kommunen og den øvrige del af Nordsjælland med henblik på at 
understøtte udviklingen og væksten i Nordsjælland. Udvalget har ifølge kommissoriet 
alene en forberedende og rådgivende funktion. Udvalget har reference til og indstillingsret 
til Plan, Miljø og Klimaudvalget.  
Udvalget har arbejdet med kommunens kommende Infrastrukturplan, som kommer i 
høring i foråret 2017. Den indeholder bl.a. et forslag til konkrete indsatser i forhold til 
opfølgning på kommunens Cykelpolitik og forslag til Cykelhandlingsplan.  
Udvalget behandler de midler der afsættes til trafiksikkerhed.  
Vi har drøftet forslag til indretning af veje i landsbyerne og på landet. Et forsalg til vejene 
omkring Karlebo er under udarbejdelse.  
 
 
Ældre cykling informationsmateriale 
Bjørn har i samarbejde med ældresagen lavet informationsmateriale om ældrecykling. Der 
har været udbudt kurser, men ingen er gennemført endnu. 
 
Samarbejde med kommunerne 
Lokalafdelingen har et godt samarbejde med offentlige myndigheder 
når det gælder forbedringer for cyklisterne. Vi inviteres til møder om cykelistforhold. 
Vi kommentarer til lokalplansforslag udarbejdet af de to kommuner. Især med henblik på 
fremkommelighed og relevant parkering for cyklister. 
Det er ikke alt der lykkes, kommunerne er meget positive, men det kan mangle på penge. 
 



Formidling 
Det er vigtigt for hos at kunne orientere vores medlemmer. Det har hidtil foregået ved 
hjælp af vores lille lokalblad, som vi har omdelt, nogle få nyhedsbreve, hjemmeside og 
Facebook.  Da vi ikke længere får penge til porto til blade, da hovedforbundet vil tilskynde 
os til at sende tingene digitalt. Vi har i 2016 udsendt 2 blade og det vil vi prøve at fortsætte 
med. Det vil blive bestyrelsen, som kører rundt med dem.  
 
 
 


