
 

 

Cyklistforbundet, Hillerød afdeling, bestyrelsesmøde 11. november 
2020 (online) 
 
Deltagere: Leni, Hanne, Ole, Jytte, Jesper 

1. Bemærkninger til mødereferat 
Fint dækkende referat. Ift. opfølgningspunker har Hanne ikke lavet borgertip, da hun ved gensyn ikke synes, 
at forhindringerne stod så skævt endda. Ift. det friklippede sving med farligt sving, så er det svært at se pga. 
de andre skilte, og det står i øvrigt for tæt på svinget. Leni laver et borgertip. 
 
2. Landsmøde, ny formand og afstemningsresultater, se mail fra Lis af 1/11 
Det blev ikke en af vores ønskede kandidater, der blev formand men Jens Peter Hansen i en tæt 
afstemning. Af de indkomne forslag var udfaldet, som vi havde lagt op til at støtte. Ift. forslaget om nedsat 
kontingent, så faldt det, og vores modforslag blev ikke behandlet.  
 
Arbejdsprogrammet for det kommende år blev: 1. Unge, 2. Fremkommelighed, 3. Sikkerhed, 4. 
Virksomheder og medarbejdere,  5. Ladcykler til varetransport, 6. Cykling som sund transportform, 7.Tour 
de France og hverdagscykling, 8. Cykling og den grønne omstilling, 9. Kommunalpolitikere og kommunale 
forvaltninger. 
 
3. Møde med kommunen 2/10 20, referat ej modtaget 
Leni har rykket for referat, men vi har ikke fået det endnu. 
 
4. VCTA lokal undersøgelse, opfølgning v. Hanne 
Hanne fik to input jf. Referatet fra forrige møde. Det ene var tre forslag  fra inspektøren på Johannesskolen, 
hvor det ene er om stien rundt om Kontiki, som er en del af Stirute 105, og hvor belægningen er ret dårlig. 
 
Hanne har skrevet 18/10 til Ivan & co. om hans forslag, at de kunne overveje belægningen samt om 
problemerne ved Ansgarsvej og forslaget om at lade børnene cykle på skovstien lige i kanten af parken. Hun 
har endnu ikke fået svar, men vil nu rykke Ivan igen. 
 
Mht. Milnersvej er det blandt de 6 prioriterede projekter, men der er ikke noget konkret projekt endnu. 
Hanne sender uddybende svar til forslagsstilleren. 
 
5. Jespervej v. Hanne 
Vi har haft en besigtigelse af forholdene på Jespervej. Vi var her enige om ikke at bede om hævet flade i 
svinget, da bilerne naturligt sætter farten ned. Hanne har været i dialog med de to forslagsstillere, som 
stadig synes, at farten er et problem. De synes, det er tankevækkende, at vi har fået fjernet fartdæmpende 
chikaner, hvilket vi ikke har. Men for at kunne svare dem, har vi brug for kommunens bud på, hvad det er 
de har planer om at gøre på Jespervej. Hanne rykker Ivan for at få et referat – som minimum ift. Jespervej 
og Milnersvej. 
 
6. Forslag fra Lis om ansøgning om hjælp til cykelturskataloger, se mail af 8/11 2020 
Lis har opfattet fra den nye formand, at han ikke ønsker at bruge penge på cykelturskataloger. Hun foreslår 
derfor at søge Novo-fonden om 10.000 kr. Vi synes, at det er overkill, vi kan sagtens klare os med en lille 
folder á et stk. A4. Jesper kan godt stå for print, hvis det kun er at skrive ud dobbeltsidet A4. Leni svarer Lis. 



 

 

 
7. Rettelser af vores hjemmeside 
Ift. forvaltningen skal der stå Trafik, Vej og Park. Teksten om bestyrelsesmøderne 
 
8. Passagerrådet v. Jesper 
Vi fik fredag den 6/11 mail fra Cyklistforbundet om, at de var blevet bedt om hjælp til at finde 1-2 cyklister 
til det nye Passagerråd i Region Hovedstaden. Passagerrådet er et nyt forum, der skal give passagerne 
mulighed for en stærkere stemme. Jesper deltog i starten af efteråret i et testmøde. Fristen for tilmelding 
var mandag 9/11 – dog strukket til tirsdag morgen.  
 
Eftersom Jesper havde blandede erfaringer fra testmødet – på den ene side blev der lyttet, på den anden 
side skulle man diskutere emner, som man ikke selv følte var særligt relevante – og eftersom der var meget 
kort frist, valgte Jesper ikke at melde sig. Ifølge Trine fra Cyklistforbundet er der en håndfuld, der har meldt 
sig, så der burde være cyklister med om bordet. 
 
9. Slotsruten nr. 48 
Leni har kigget efter en rutebeskrivelse, men har ikke kunne finde nogen. Den er skiltet. Kunne være en 
oplagt ide til en cykeltur. 
 
10. Mail til medlemmer 
Lang tid siden, at vores medlemmer har fået en mail, så nu skriver Leni rundt til dem om året, der er gået. 
Vi annoncerer også efter nye kandidater til bestyrelse eller suppleant og annonceret, at Leni ikke fortsætter 
som formand. Hun sender forslag til mail rundt til bestyelsen inden udsendelse. Hanne har nogle billeder 
fra cykelture, som man kunne sende med.  
 
11. Avisudklip 
Der har siden sidste bestyrelsesmøde været flere interessante artikler i aviserne: Hillerød hårdest ramt af 
trafikulykker, Cykling er sundere end antaget, sti fra Hammersholt til Favrholm ny station, Cykelpulje 
uddeling i Nordsjælland: Hillerød 249.500 kr. af 26 mill. (til cykelparkering på stationen). Allerød laver helt 
bilfri hovedgade (inkl. varekørsel). 
 
Facebookgruppen ”Alle os i Hillerød” har politiske diskussioner bl.a. om shunten ved Hillerødmotorvejs-
forlængelsen.  
 
12. Næste møde 
Leni kommer med forslag frem mod GF 2021, som vi holder 21. april i Frivilligcenteret. Vi holder det som 
enkel GF uden oplægsholdere. Leni booker samme lokale som sidst. Leni ønsker ikke at genopstille. Vi 
holder et bestyrelsesmøde i starten af januar og et i februar/marts samt et i ugen efter påske. Vi skal tale 
planlægning af GF, planlægning af cykelture og møder med kommunen. Vi kan også debattere niveauet af 
budgettet til cykelstier. 


