Cyklistforbundet Hillerød
Referat fra bestyrelsesmøde 30. januar kl. 19.30 i FC lokale 1.5
Deltagere: Leni, Ole, Jytte, Lis, Jesper.
1. Referent vælges
Jesper tog tjansen.
2. Bemærkninger til forrige referat:
B-møder er flyttet og lyder nu: 30/1, 7/5, 5/9 og 12/11.
3. Møde med kommunen 17. januar
Meget positivt møde. Referat er udsendt til bestyrelsen, men vi har ikke fået Ivans kommentarer endnu.
Det eneste de ikke var positive overfor var kampagner (VCTA og ABC). Vi fik som resultat at Helsingørsgade/Østergade kom højt på prioriteringslisten. Der er aftalt et nyt møde og så bliver vi inviteret til et
særskilt møde om skiltning sammen med De Frie Fugle (Tim).
Lis sender beskrivelse af problemerne med at krydse vejen ved den nye sti ved Novo til Jesper, som så
sender det videre til Ivan sammen billede fra svømmehallen og beskrivelse af udfordringen der. Begge dele
sammen med en rykker for deres rettelser til vores udkast til referat.
4. Regnskab og budget v/Jesper
Vi havde 1600 kr. i overskud i 2018, fordi vi ikke brugte ret meget på cykelture. Vi havde budgetteret med
2.000 kr., men har kun budgetteret med 1.000 kr. i 2019.
Vi skal lave en liste over vores fysiske aktiver, som p.t. omfatter en billedramme A0 (Uffe), kamera med
tilbehør (styr-beslag, adapter til overføring af data til pc, ophæng) (Ole) og gavekort på 500 kr. (Jesper),
beach-flag (Lis). Jesper laver listen og det vil være kassererens opgave at vedligeholde den.
Ole har brugt kameraet på én tur, men har ikke fået redigeret billeder/film endnu. Enighed om at vi skal
bruge det mere på vores ture.
5. Onsdag 13/3 kl. 19.30 generalforsamling 2019
Indkaldelse: Mail, facebook og aviserne. Leni sender regnskab og budget med ud sammen med
indkaldelsen. Formandens beretning sendes ud et par dage før som en lille reminder.
Det vil være godt med et billede af Pablo Celis til aviserne (bed Pablo om billede).
Invitation (mail) til ABT-udvalget, Vejafdelingen, Sundhedsudvalget (formanden), Louise Colding, Hillerød
Bys lokalråd, Nødebo lokalråd, evt. også de andre lokalråd, cykelklubberne (Jytte prøver at finde frem til
hvilke der er og deres mailadresse), vores naboafdelinger i Cyklistforbundet (Allerød, Frederiksund,
Helsingør, Gribskov, Hørsholm), DN.
Mødetid 18.30. Der skal arrangeres OH og bord/stole-opsætning. Vi sætter kun (café)borde op ude i siden
til mad og drikke. Vi sætter stole op på rækker, så behøver vi ikke sætte så mange op i første omgang.
Indkøb: Kaffe, te, småkager, mandariner, peanuts, saltstænger, servietter. (Leni) samt øl og sodavand (Ole).
Lis er ansvarlig for kaffe og te samt stole på aftenen.
PC – Jesper tager med og står for teknikken. Leni tjekker at der projektor.

Afhentning af Pablo: Leni spørger Pablo, om hvordan han kommer transportmæssigt, og om han evt. skal
hentes på stationen. Hvis han skal hentes, så står Ole for det.
Papir og skrivere til evt. afstemning (Leni tager med).
Problemsteder med fotos til Pablo Celis. Lægges i Dropbox, som Ole har oprettet. Ole har sendt mail til
vores mailboks om adgang.
Dirigent til første del med Pablo: Lis
Dirigent: Patrick
Stemmeoptæller: Lis
Referent: Jesper
Valg: Lis og Jesper er på valg
Formandsvalg: Leni
Revisor: Patrick tager genvalg
Program:
19:30-20:15 Pablo Celis
20:15-20:25: Kaffepause
20:25-21:00: Diskussion
21:00-21:30: GF
6. Kampagnen Cykelland.nu
Har ikke været særlig synlig, og vi har heller ikke delt så meget. Vi er heller ikke 100% bag alle fire forslag,
faktisk primært det om cykelpuljerne.
7. Cykelture 2019 v/Lis
Lis har ikke fået svar fra Ole og Jytte om godkendelse af turbeskrivelserne. De blev derfor uddelt på mødet
til godkendelse.
8. Klaus møde med Kirsten Jensen, se mail fra Trine af 22/11
Klaus Bondam vil gerne mødes med borgmesteren. Han vil gerne klædes på. Vi kan fx bruge vores referat
fra 17/1 (når det er godkendt) + vores ønskeliste.
9. Lys på cykelstien langs Nødebovej, læserbrev i FAA 2/1
Læserbrevet klager over uhensigtsmæssig placering af lys. Naturstyrelsen har svaret, at det ikke er dem, der
har bestemt, at det skal stå sådan. Vi tager spørgsmålet om hensigtsmæssig placering af lys med på
ønskelisten og det næste møde med Vejafdelingen.
10. Strafudmåling for dødsulykke i december 2016 (Hillerød Posten 20/11-18)
Straffen var på 20 dagbøder á 200 kr., dvs. i alt 4.000 kr. for en dødsulykke, hvor føreren har været
uopmærksom.
11. Forslag til Landsmøde 2019 eller til nuværende hovedbestyrelse for 2019
Vi cykler til uddannelse samtidig med VCTA. De unges betaling for deltagelse er samtidig kontingent for et
år. Fuld støtte til forslaget.
12. Forslag til cykelture i 2020 med DN til fredede områder i Hillerød kommune
Vi prøver at lave næste års ture med fredede områder som destination og inviterer DN med til at fortælle

om området.
13. GF i Frederiksund 10/4, se mail fra Inger
Interesserede kan se mailen. De har et foredrag med en kvinde, der skal cykle tværs over USA.
14. Peder Ibsens kampagne for ’rene’ cykelstier
Peder Ibsen er en aktiv fra København, der har skrevet rundt til alle afdelinger med forslag om at lave
kampagner for cykelstier forbeholdt cyklerne (og ikke alle de nye medtrafikanter).
Leni har svaret, at det er en god idé, hvis Cyklistforbundet laver en kampagne, men vi har ikke selv kræfter
til at lave en.
15. Referat fra Arkitektur, Byplan og Trafik udvalg
Der var ikke nogen der havde læst seneste referat.
16. Mail om hastighedsbegrænsning
Vi har fået en mail fra et ikke-medlem via forbundet (Klaus Bjarke Hegedahl) om en ændring af fartgrænsen
på rute 53 mellem Gørløse og Slangerup.
Leni sender ham et svar om, at vi synes, at han skal tage sagen op med Hillerød Kommune, og at vi ikke
kender området selv.
17. Evt.
Ole nævnte chikanerne på Jespervej, som vi stadig er mindre glade for. For nylig er en af dem blevet rykket,
så Oles ekskone ikke kunne komme forbi med sin cykel, så hun var væltet og havde brækket foden.

