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Referat fra bestyrelsesmøde i Cyklistforbundet Hillerød 12.01.22 

 

Deltagere: Leni, Ole, Jytte, Mads, Hanne 

Mødet foregik via teams. 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidst 

2. Siden sidst 

3. Start på planlægning af cykelture 2022 

4. Dato for generalforsamling 

5. Ønskeliste. Input fra Leni 

6. Opgaver som kommunen ikke har taget aktion på selvom vi har påpeget problemerne. 

7. Nyt fra ABT-udvalget. Leni 

8. Budget 2022 

9. Kontakt til kommunen og ABT-udvalget 

10. Aktiviteter i 2022 

Hanne meldte sig som referent. 

Ad. 1. Referat godkendt. 

Ad.2. Der er kommet asfalt på cykelstien langs hotelbyggepladsen på Slangerupgade. Stien er stadig smal. 

Ole cykler forbi og melder tilbage. Cyklistforbundet Rødovre har inviteret os til 40 års jubilæum d. 28. 

januar. Vi har meldt afbud p.g.a. coronasituationen. Cyklistforbundet arbejder for vintercykling og holder vi 

cykler til arbejde i uge 6. Det er gratis at deltage. Hanne har endnu svaret Dan Rise vedr. hans mail om 

cykelstien på Gl. Frederiksborgvej. 

Ad.3. Leni er turleder 26. april, 11. maj og 1. juni. Ole og Jytte er turledere 22. maj, 12. juni (store cykel dag) 

og 14. aug. Hanne er turleder 5.april, 31. aug og 13.sep. 

Leni spørger Lis om hun stadig vil hjælpe os med at trykke vores cykelprogram. Der bliver intet stort fælles 

katalog i år. Turlederne sender i første omgang beskrivelser af turerene til vores mailbox. Der anvendes den 

skabelon, som vi brugte sidste år. Turene starter kl. 16 på hverdage. Leni vil lave en aftentur. 

Ad.4. Dato for generalforsamlingen blev fastsat til d. 22. marts eller d. 23. marts eller d. 16. marts i 

kedelhuset, hvis det er ledigt. Vi vil invitere det nye ABT-udvalg til en paneldebat inden selve 

generalforsamlingen. Leni foreslog, at vi også inviterer formanden for sundhedsudvalget. Ole, Jytte og 

Hanne er på valg. Hanne vil gerne genopstille som formand. 

Ad.5. Ønskelisten blev tilrettet efter input fra Leni. Der var diskussion om krydset Hostrupvej-Sønder 

jernbanevej. Ole og Hanne synes, at der er kritisable forhold. Leni synes at krydset er OK. Resultatet blev at 

krydset forblev på listen. Hanne tilretter liste og Ole lægger den på vores hjemmeside.  



2 
 

Ad.6. Leni har lavet en liste over opgaver, hvor kommunen ikke har taget aktion, selvom vi har påpeget 

problemerne. Bl.a. chikaner på Jespervej og skiltning om cykling på torvet. Leni laver udkast til artikel i 

lokal-aviserne.  

Ad.7. ABT-udvalgsmødet d. 6/1 behandlede ingen aktuelle sager for os. Mødet d. 1/12 behandlede 2 sager 

Punkt 3. Trafiksanering og forsøgsordning med lokale hastighedsgrænser- anlægsbevilling og punkt 4. 

Cykelinfrastruktur, missing links-anlægsbevilling.  

Punkt 3. Lidt svært at få overblik over. Kommunen gør klar til at komme med i forsøgsordningen med at 

kunne indføre 40km /t hastighedszoner (ikke afgjort endnu). Direktionen ønsker et beløb på 7.5 mil. kr. 

Finansiering skal ske ved at anvende 1.5 mil, som var afsat til fremkommelighed på det overordnede vejnet 

(projekt for cykellandeveje), 100.000 kr.  som var afsat til bedre skiltning og 5.9 mil. kr. fra driftskonto 

”trafiksikkerhed”. ABT-udvalget ønsker ikke at bruge de 1.5 mil. kr. De er øremærket til øget 

fremkommelighed. ABT-udvalget nedjusterede således de 7.5 mil. til 6.0 mil. Kommunen har lagt planer om 

trafiksanering i mange lokalområder frem til 2025. Der foreligger ingen plan for midtbyen. Dette skal 

forhandles med lokalrådet i Hillerød by i 2022. Det skal vi holdes øje med! 

Punkt 4. Cykelsti på Slotsgade-Frederiksværksgade mellem Frejasvej/selskovvej og Slangerupgade anlægges 

i 2022/2023. Der ansøges i 2022 om penge til cykelsti på Milnersvej og cykelsti forbi Lilleskolen i Ny 

Hammersholt. Så kan vi håbe på at Hillerød denne gang får penge fra den statslige cykelpulje. 

Ad.8. Budget vedtaget med denne bemærkning: Hanne undersøger hvad det koster at leje kedelhuset. 

Budget for generalforsamling skal forhøjes med dette beløb. Det blev vurderet, at der ikke er ressource til 

at gennemføre projekt om el-cykler på gymnasiet. Der skal derfor ikke søges penge til dette projekt. 

Punkt 9 og 10 overføres til næste møde. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 9. februar 

 

 

Ref. Hanne. 

14.01.22 

 

 

 

  


