
Referat Cyklistforbundet, Vestegnen 16.12 2020  
Til stede (Zoom-møde): Anne-Lise, Christina, Mogens, Mogens, Arne, Knud A. + Jens Erik Larsen (Frie Fugle) + 
Trine Kvist Willumsen (HB-kontakt)  

Valg af referent og ordstyrer:  

Knud A. referent, Christina ordstyrer 

Oplæg ved Jens Erik Larsen. 

 Mødet indledtes med at Jens-Erik fortalte lidt om sin baggrund og erfaringer, og vi kom med input til 
hvilket indlæg han skal komme med på vores årsmøde den 3.3. 21 kl. 17. Vi har en forventning om at han – 
mere overordnet siger noget om klogskaben i at trafikplanlægge med at cyklister skal udgøre en mere 
væsentlig del af trafikbilledet (sundhed, CO2, trængsel, økonomi).  

Derudover forventer vi at han siger noget om de valg, man må træffe som kommune (planlægger) når man 
vil give cyklen større plads (eks. bomme, trafiklys, rundkørsler, bilhastighed, parkeringsforhold o.l.).  

Jens Erik lovede at komme med et oplæg på max ½ time. Oplægget skal lægge op til at de inviterede 
politikere siger noget om deres holdninger. Christina og Jens-Erik laver mere præcise aftaler, når vi nærmer 
os mødedatoen. 

Nyt fra hovedbestyrelse - HB repræsentant præsenteret ved Trine Kvist Willumsen 

Trine præsenterede sig og vi aftalte at vi fremadrettet holder kontakten. Hun har (som formand for 
SygKlister) et særligt fokus på unge. Det vil primært være i den forbindelse, vi vil gøre brug af hende. Det 
aftaltes at hun og øvrige unge (der alle bor i København) vil stille sig til rådighed, hvis vi laver initiativer 
sammen, der er rettet mod unge omkring mobilitet, klima o.l. Vi vil invitere SygKlister til Vestegnen til 
foråret ligesom det er oplagt at unge og cykling bliver temaet på årsmødet i 2022. 

Anne-Lise havde spørgsmål om Cyklistforbundet havde kontakt til Letbanen og problematikken omkring 
farlige cykelstier ved anlægsfasen. Trine meddelte, at Klaus Bondam havde en tæt kontakt, og at han 
opfordrede os til at indsamle spørgsmål, som han kan videreformidle. Annelise opsamler vores spørgsmål 
og sender til Trine.  

Landsformand ønsker FB og Twitter profiloplysninger på borgmestre og formænd for ”Miljø og Teknik” 
udvalg i kommunerne.  

Christina har lavet det meste, men mangler udvalgsformænd fra Glostrup (Søren Enemark), Ishøj (Erkan 
Yapici) og Vallensbæk (Jan Høgskilde). 

Forberede GF 2021 (afholdes 3.3. 2021) færdiggørelse drøftelse, hvem inviterer hvilke trafikplanlægger, 
hvornår etc. 

Arrangementet foregår på VUC i Albertslund og starter kl. 17.00-18.30 med oplæg af Jens Erik Larsen og 
indlæg fra inviterede politikere fra de fem kommuner.  

Kl. 18.30-19.00: Spisning 

19.00- 20.00: Ordinær generalforsamling 



Knud A. laver oplæg til, hvad der skal skrives til politikerne i de fem kommuner. Det sender Christina rundt i 
starten af januar. 

Bordet rundt fra de forskellige kommuner, om hvad vi laver og hvad der sker: 

Ishøj – ABC endnu ikke gennemført p.g.a. corona. Når skolerne åbner op igen, sikrer Arne at vinderklassen 
får medaljer og pokal.  

2021 er cykel-år, men det har umiddelbart ingen konsekvens i forvaltningen. Grønt Råds trafikgruppe vil 
derfor mødes snarest og tale om strategi. 

I en national cykelundersøgelse ligger Ishøj godt. Ingen andre kendte til den undersøgelse.  

 

Vallensbæk – Vi har fået 20.000 kr. til at nedsætte kontingent i forbindelse med ”Kids Tour” der 
gennemføres den 29. maj. Brug for 8 frivillige i alt. Vender tilbage når vi er tættere på.  

Ikke noget nyt endnu om det aftalte møde vedr. cykelparkering i forbindelse med letbane 

Lokalplaner: Nu er det lykkedes at få sikret at der pr. bolig skal være afsat 2 cykel-p-pladser.  

ABC gik godt og fik pæn efteromtale 

 

Glostrup – Anne-Lise følger op vedr. Letbane-kritik. 

ABC vel gennemført. 

 

Albertslund – Kommunen vil godt præmiere 2 klasser. Christina har været på besøg hos de to klasser der var 
blevet byttet rundt på og fået klaret problemerne. De fik cykellygter begge klasser. Den vindende klasse 
som havde vundet før fik IKKE medaljer, men foretrak cykellygterne. Der skal sikres antal deltagere næste 
år og en direkte kontakt til klasselærerne inden indgravering i pokalen. 

I Albertslund vil de gøre en ekstra indsats for at styrke cykling og cykleindsats i kommunen ved at lave et 
koordineringsudvalg der arbejder på tværs af forvaltningerne (sundhed, klima, transportstrategi).  

 

Høje-Taastrup – Christina har god kontakt til idrætskonsulent Signe Abildå, som hun har hjulpet med at lave 
en cykelrute fra Ole Rømer-Skolen til Hakkemosen og i det hele taget understøtte at skolen her kommer på 
cykelhøjde. De melder sig ikke til ABC-kampagnen. Måske fordi der ikke er så mange som cykler. 

ABC-pokaler overrakt af borgmester med pæn PR-omtale efterfølgende. På Borgmesters FB side er der et 
billede af klassen med medaljer på. 

Knud A. og Christina vil invitere politikerne på en cykeltur i kommunen til marts hvor de i praksis 
præsenteres for nogle af de trafikmæssige forhindringer der er for cyklister. Det vil blive afholdt før der i 
april er møde i trafiksikkerhedsrådet, hvor Christina deltager. 

Kommunens erhvervsforum har lavet en pæn omtale af virksomhed der økonomisk stimulerer 
medarbejderne til at tage cyklen.  



I kommunens lokalplaner presses der på for at der ved hver bolig sikres p-plads til 4 cykler (nu 2 ½ cykel)  

Kampagne ”Vi kan cykle” 2021 

Kampagne rettet mod børnehaver. Ikke igangsat endnu. Bedst at de får en lokal invitation via kommunen.  

  

Hjemmesiden/Facebook 

Christina lægger info på hjemmesidens kalender, men øvrige ting (eks. referater fra møder) lægges på 
centralt fra. Christina kontakter Hanne Østergaard og laver mere præcis aftale. 

Mogens S. blev rost for at han konsekvent sørger for at Facebook-siden er opdateret.  

Evt.  

Moving People under Gate 21 i Albertslund laver gode webinarer der kan være relevante. Christina vil sørge 
for at videresende når hun får invitation.  

Nye datoer 2021 

Mandag den 1. februar kl. 19.00 – måske i MEC, måske på Zoom.  

 


