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Generalforsamling i Cyklistforbundet Hillerød 21. april 2021 - Referat 
Generalforsamlingen blev gennemført online som følge af den aktuelle situation med corona. 

Deltagere: Leni Blensø, Hanne Poulsen, Ole Breidahl, Jytte Thorbek, Jesper Jerlang, Mads Emil Munk 
Hansen, Patrick Nowicki, Lis Jørgensen, Peter Langer og Bente Kjær Sørensen. 

  

1. Valg af dirigent og referent 
Lis Jørgensen blev valgt til dirigent. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
(senest 14 dage før) via email sendt 3. april samt på Cyklistforbundets hjemmeside. 

Jesper Jerlang blev valgt til referent. 

2. Bestyrelsens beretning 
Leni Blensø fortalte om bestyrelsens arbejde i det forgangne år: 

Medlemstallet i Cyklistforbundet Hillerød er i alt 219 personer.  
 
I det forløbne år har vores arbejdet i bestyrelsen i Cyklistforbundet Hillerød været præget af Corona 
restriktioner. Næsten alle møder har været virtuelle og flere cykelture er blevet aflyst. 
 
Vi aflyste de første 4 cykelture i april og maj, men de 4 sidste ture juni til august blev gennemført. 
Vi aftalte et samarbejde med DGI om deres deltagelse i turene, men det blev aflyst pga. Corona. I år har vi 
planlagt 9 cykelture, som vi glæder os til at cykle med jer. Klimagruppen i Gribskov har også planlagt en 
række udmærkede ture, som vi vil lægge på vores hjemmeside. 
 
Alle 5 bestyrelsesmøder har været afholdt på Teams, og det har fungeret udmærket. Vi har i de sidste 
måneder haft et nyt, ungt medlem med på vores bestyrelsesmøder, det er vi glade for. 
 
Vi har afholdt et virtuelt møde med Trafik, Vej og Park i september, hvor vi var omkring mange vigtige ting, 
bl.a.:  nye stier på Tamsborgvej og Selskovvej/Frejasvej samt planlagt men stoppet forbedring af skiltning af 
stier. Vi har vores kontaktpersoner i afdelingen, som vi mailer jævnligt med omkring anlæg af nye 
cykelstier, idéer til forbedring af forholdene f.eks. på Carlsbergvej og Jespervej, om kommunens såkaldte 
Missing Link liste, cykelparkering m.m. 
 
Vi har lavet høringssvar til kommunens Ny klimastrategi og Handleplan 2020 og 2021. I vores svar har vi 
påpeget vigtigheden af at skabe gode forhold for cyklister og beskrevet vores prioritering af nye cykelstier. 
 
Vi deltager i debatten om cykelsti til den nye station ved hospitalet i Ny Hammersholt og vil på en 
bestyrelses cykeltur i april se nærmere på stimulighederne. 
 
Vi har deltaget i læserdebatter i både Hillerød Posten og Amtsavisen omkring prioritering af stier, 
snerydning og ønsker til forbedrede forhold for cyklister. 
 
Vi er blevet interviewet af Amtsavisen omkring vores holdning til Helsingsørsgades status som cykelgade. 
Vores indtryk er, at det har bedret forholdene for cyklisterne, så vi er glade for, at kommunen har 
forlænget forsøgsperioden. 
 
Lis Jørgensen, som er tidligere medlem i vores bestyrelse, deltog med mandat fra Hillerød i 
Cyklistforbundets Landsmøde i efteråret 2020. 
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Efter formandens beretning var der følgende kommentarer: 
 
Sti fra Ny Hammersholt til den nye Favrskov station er under planlægning – både en langs Overdrevsvejen 
med rampe ned fra Gl. Frederiksborgvej og en alternativ gennem golfbanen/det grønne område fra den 
sydlige del af Ny Hammersholt. 
 
I byrådet er der enighed om, at cykelstier er noget der batter ift. klimaforbedringer. Kommunen har søgt 
om penge til en række stier i den nye statslige cykelstipulje.  
 
Entreprenøren på Frederiksbro (Goldschmidt) bekoster en gang/cykelbro over Herredsvejen, som vil binde 
området godt sammen med resten af byen.  
 
På Cyklistforbundets landsmøde blev der valgt ny formand – Jens Peter Hansen – ved kampvalg. Jens Peter 
er ret aktiv ift. kommunikation og også på facebook. Her har han bl.a. lagt et opslag op om, hvor mange 
medlemmer vi har rundt om i landet, og her ligger Hillerød på 2. pladsen (efter København) med 4,2 
promille af indbyggerne. Vi skal være opmærksomme på, at tallene er inklusive de såkaldt sekundære 
medlemmer, og at de ikke opdateres og derfor ofte også omfatter voksne, ikke-hjemmeboende børn.  
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 

3. Regnskab 
Jesper Jerlang præsenterede regnskabet for 2020, hvor årets resultat blev et forbrug på 917,90 kr. og et 
underskud på 417,90 kr. Regnskabet blev godkendt. 

Jesper præsenterede derefter budgettet for 2021, der samlet er på 750 kr. og godkendt af 
hovedbestyrelsen. 

Der blev spurgt til, om budgettet var tilstrækkeligt, og Jesper svarede at det var det erfaringsmæssigt. Det 
blev tilføjet, at planlægger man nye aktiviteteter, så kan man søge om ekstra midler. Tidligere har man også 
kunne søge tilskud til særlige aktiviteter hos Hillerød Kommune.  

Budgettet blev herefter godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg (blev valgt for 2 år i 2020): Ole Breidahl, Jytte Thorbek 
og Hanne Poulsen. 
 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: Leni Blensø og Jesper Jerlang. Begge stillede op igen og 
blev genvalgt. Valgtet er for 2 år jf. vedtægterne. 
 

6.  Valg af suppleant 
Den hidtidige suppleant, Patrick Nowicki, var villig til genvalg. Desuden opstillede Mads Emil Munk Hansen. 
Begge blev valgt som suppleanter. 
 

7. Valg af formand 
Leni Blensø ønskede ikke at forsætte som formand. Bestyrelsen havde indstillet Hanne Poulsen som ny 
formand. Leni var glad for at der nu er en god kandidat til at overtage, og Hanne meldte sig klar til at tage 
over. Hendes hjerte banker for Hillerød og for cyklisme, og hun håber, at Hillerød inden 2030 bliver en rigtig 
cykelby. Hanne blev valgt med stort tillykke. 
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Generalforsamlingen udtrykte stor tak til Leni for hendes store arbejde som formand gennem mange år. 
 

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til senere på året at vælge de 2 delegerede, som 
afdelingen kan have med på landsmødet, som ligger i oktober/november. 
 
Lis og Leni, som har deltaget i landsmøderne i en årrække, anbefalede deltagelse. Møderne bliver nu 
afholdt på en enkelt (lør)dag, og det er meget inspirerende at være med og møde alle de andre frivillige. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Patrick Nowicki blev genvalgt som revisor. Jakob Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

10. Fremtidig virksomhed 
Hanne præsenterede bestyrelsens planer. Der er planlagt 9 cykelture. Det er desuden planen at fortsætte 
den trafikpolitiske debat, herunder at bringe cyklistforhold på dagsordenen ifm. efterårets kommunalvalg. 
Bestyrelsen vil også fortsætte den konstruktive dialog med Trafik, Vej og Park. 
 
Der var tilslutning til at fortsætte samarbejdet med Trafik, Vej og Park, som måske i den senere tid har 
været presset af større vejprojekter og af at en af afdelingens gode medarbejdere har skiftet job. 
 
Hanne fortalte, at bestyrelsen også mødes på cykel og beser de steder, som der aktuelt er til diskussion, 
som vi fx har gjort det ift. Jespervej og Ny Hammersholt, hvor vi også så på stedet for den nylige ulykke, 
hvor en cyklist blev kørt ned. Vi vil også gøre det ift. stiforbindelse fra Tulstrup. Peter bemærkede, at han 
som byrådsmedlem har set på forholdene sammen med lokalforeningen.  
 
Peter fortalte, at byrådet har sat 1½ mio. kr. af til såkaldte cykellandeveje (2-1 veje) på 11 primært landlige 
strækninger. Det er et billigt alternativ til cykelstier, når man er uden for byerne.  
 
Lis foreslog, at ordningen med Helsingørgade som cykelgade blev gjort permanent, og at man arbejder for 
bilfri søndage. 
 
Hanne fortalte, at bestyrelsen på næste møde vil tage hul på at diskutere, hvad vi vil ift. kommunalvalget, 
hvor vi kan slå på klimadagsordenen. Vi skal have flere til at cykle, ikke mindst skolebørn, og undgå at det 
hele handler om parkeringspladser. 
 
Hanne deltager også i en nordsjællandsk klimagruppe, hvor der p.t. er deltagere fra 4 kommuner 
(Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Hillerød), og hvor der bliver set på cykelstier (primært gode hverdags-
stier) på tværs af kommunerne. Det blev bemærket, at det også er vigtigt at koordinere vedligehold og 
snerydning. 
 

11. Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende nævnt: 
 
Det er dejligt, at det kunne lade sig gøre at afholde generalforsamlingen online under de nuværende 
corona-forhold. Der har ingen indvendinger været fra medlemmerne, tværtimod har vi modtaget flere 
støttemails. 
 
Tak til bestyrelsen for en god indsats. 
 
Dirigenten kunne lukke generalforsamlingen kl. 20:41 og takke for god ro og orden. 


