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Årstreretning 2019

Generalforsamling i 2019
Den blev holdt i marts, og som indleder til det åbne møde havde vi indbudt Jens Holmboe.
vejdirektør.

Tralikpolitik:
Fredensborg
Fredensborg Kommune havde afsat til mindre forbedringer på stinettet en pulje på 1.0 mio. Vi har
været med til at udpege steder, hvor pengene kunne bruges.
Fire projekter er gennemført

. Overkørsel Gl. Strandvej, Sølyst ,4'116,

. Busstop ved Brønsholm Kongevej Rema

. Humlebæk station klare afmærkning af cykel og fodgængerarealer

. Forbedret skiltning og ny slisk ved Nivå st.

Kokkene har de sidste ar arlrcjdet med vejvisning for cyklister. i Nivå i 201 8, i Kokkedal i 201 9,
senere ogsa i Fredensborg og Humlebæk. Vi har været med til at drøfte retningslinjerne for
skiltningen og gennemgået de enkelte planer. Skiltene er sat op.

Vi har i 2019 i samarbejie med kommunen udarbejdet et nyt stikort for Kokkedal. Det {ås på
bibliotekeme I 2018 blev der lavet et for Nivå

Vi har deltaget i et arangement i maj i Kulturcafeen i Humlebæk. Frank fortalte om elcykler.
Vi deltog i en tralikcafe for ældre i september på Fredensborg Rådhus. Frank bidrog med et indlæg
om elcykler. Bjørn deltog også.

Vi har haft en række lokalplanhøringer til høring. Hvor vi kommenterer adgang for cyklister og
cykelparkering.

Hørsholm
Vi har udarbejdet en plan for tiltrængte forbedringer på stine$et i Hørsholm. Var på en cykeltur
med Miljø og planlægningsudvalget Hørsholm, hvor vi sa nogle af stedeme. Kommune var positiv,
men beklagede, at der ikke var penge afmt til del

Cykelture
Vi har gennemført 5 cykelture med 10-20 deltager per tur

1. Store cykeldag
2. Landsbytur i samarbejde Lokalhistoriksforening i Karlebo
3. Sensommeraften tur
4. Fredensborg Slot og Højsager Mølle i samarbejde med Lokalhistorisk forening i

Fredensborg
5. Store Donsedam i samarbejde med Naturfredsforeningen

Jens E Pedersen


