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Referat bestyrelsesmøde cyklistforbundet, Vestegnen 2021-11-08 

Deltagere: Christina, Natasha, Mogens E., Knud Anker, Annelise,   

Afbud: Mogens S, Arne.  

 Referent og dirigent 

Christina som dirigent 

Annelise valgt til referent 

Referat fra sidst/Opfølgning siden sidst  

Ikke noget  

Bordet rundt   

Ishøj 

Natasha fortalte, at ABC-kampagnen var blevet afsluttet med overrækkelse af præmier og medaljer til 4B 
på Gildbroskolen. Natasha, borgmesteren og en journalist fra ’Sydkysten’ var tilstede. Der blev lavet nogle 
billeder, men de ville ikke blive brugt på vores hjemmeside, for ikke at overtræde GDPR overfor børnene. Vi 
blev enige om at lave en fælles artikel på Facebook om ABC og vinderne fra alle vores kommuner, når den 
sidste overrækkelse, i Glostrup, også var afsluttet..  

Natasha henviste til to dokumenter, hun havde sendt til bestyrelsen om forslag til cykelstrategi og en 
’cykelbus’, som hun havde været med til at lave for en skolebestyrelse.  Vi blev enige om at tage dem frem,  
hvis de blev relevante senere.  

Natasha var blevet ansat som klimakoordinator i Vallensbæk Kommune i Center for teknik, planlægning og 
byggeri. Mogens var meget tilfreds med, at CF nu ville have en direkte kontakt i kommunen.     

Vallensbæk 
Mogens fortalte at ABC-kampagnen var blev afsluttet med overrækkelse af medaljer og pokal på Gedion 
skolen. Sydkysten havde været til stede og trykt en fin omtale. Kommunen havde stået for alt.   

Mogens S. havde deltaget i et vælgermøde arrangeret af de konservative og Socialdemokraterne. 
Cykelemner havde fyldt en del, og mødet havde været velbesøgt.  

Af kommunalbudgettet for næste år havde fremgået at Mogens E.’s ændringsforslag til lokalplan var blevet 
hørt. Det var selvfølgelig en tilfredsstillelse. 

Albertslund 

Christina havde deltaget i overrækkelsen af pokal til 2.a, præmiepenge og cykellygter på Herstedvester 
skole som afslutning på ABC-kampagnen. Tina Flor Karlsen var den nye kontakt, og det så lovende ud med 
hendes store engagement. Både borgmesteren og lokalpresse havde været til stede og det havde resulteret 
i en artikel med billede i den lokale avis. 

Trods anstrengelser fra Christinas side mangler der stadig et Albertslund medlem i bestyrelsen, men Jørgen 
Hansen (Cykel-Jørgen) og Torben Nielsen, gamle bestyrelsesmedlemmer var stadig villige til at komme med 
input til trafikforhold i Albertslund og Torben hjælper til de praktiske arrangementer vi har haft..  
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Høje-Taastrup 

Cyklistforbundet var medarrangør af vælgermøde i Taastrup medborgerhus den 1. november. Der var 
omkring 60 fremmødte og cykelemner havde haft en fremtrædende plads.  

Knud Anker fortalte at kommunens Teknik og Miljøcenter har hyret Jens Erik Larsen (De frie fugle) og 
Thomas  Kragh som eksterne konsulenter, der skal komme med bud på hvad kommunen kan gøre for at 
styrke cykelinfrastrukturen. Der kommer en sparringsgruppe som Christina og Knud Anker har fået sæde i. 
Knud Anker har allerede været på cykeltur med begge for at vise hvor der er udfordringer for cyklister i 
kommunen og de er lydhøre.  

Kommunen havde oprettet en gruppe af medarbejdere, der skulle foreslå måder kommunen kunne blive 
mere bæredygtig på. Det var givet at cykelfremme ville indgå blandt forslagene.  

Knud Anker havde, sammen med kommunens erhvervsservicechef, Anne Marie Felding, begyndt et arbejde 
for at få kåret kommunens mest cykelvenlige arbejdsplads, i stil med et tidligere tiltag, hvor man udover 
presseomtale havde præmieret med et maleri, hvori indgik en cykel. Pengene til præmieringen havde 
været kommunale. Knud Anker ville fremlægge deres ideer på vores næste bestyrelsesmøde, med det 
formål at få lignende arbejder i gang i andre kommuner. Christina foreslog, at man så på CF’s ideer til 
certificering af arbejdspladser. Tilbud om at organisere at medarbejdere kunne låne en el-cykel i en periode 
kunne også indgå.  

Vejbesigtigelsen i foråret havde kastet en del aktivitet af sig, ikke mindst med Taastrup Realskole, hvor 
tilkørselsforholdene var kaotiske. Et løsningsforslag fra VIA Trafiks rapport om forholdene, der gik ud på at 
skolen blev foreslået at indføre forskudte ringetider for at sprede presset, var hverken skolen eller CF i HT 
tilhængere af. Knud Anker var på sagen. 

De radikale havde foreslået en cykelrenoveringspulje på 1 mio. kr, der var blevet optaget i budgettet for 
2022. Hvordan ville undersøgt, men en del af midlerne formodes at være øremærket til bedre belysning og 
bedre asfalt på bestemte stier.  

Knud Anker planlægger at blive repræsentant i Agendarådet (Bæredygtigt Råd) for ’Naturplanskolens 
Venner’(?), mens Christina bliver vores repræsentant. 

Christina har overrakt ABC præmier og pokal sammen med borgmesteren til 4.A på Skt. Pauls Skole. 
Kommunens kommunikationsmedarbejder deltog også og sørgede for omtale. Christina aftalte med ham, 
at de sammen ville forbedre info om de flotte ture på kommunens Marathon rute, samt kikke på skiltning i 
kommunen.  

Christina er vores repræsentant i Friluftsrådet, hvor hun arbejder for, at der bliver bedre muligheder for 
mountainbikes i Vestskoven. 

Christina har sammen med Sundhedshuset tilbudt cykelture for deres livstilsgruppe, men ingen har endnu 
meldt sig. Grunden var nok at turen var efter arbejdstid, så de søgte efter en frivillig, evt. fra Ældresagen, 
der kunne stille tidligere på dagen. Christina havde tilbudt en tur i forbindelse med sundhedsugen i uge 41, 
uden deltagere. Samme oplevelse havde Annelise haft med Røde Kors’ tilbud i samme regi om smagsprøve 
på cykeltræningskurset for voksne, på Ole Rømer Skolen.  

Glostrup 

Annelise fortalte, at der kun manglede borgmesterens tilsagn om dato for præmieoverrækkelse af årets 
ABC-præmier, og at der var gang i sagen.  
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Det var blevet aftalt med en af de aktive i en af de store cykelklubber, at de ville være ’øjne’ på vejene og 
rapportere om problemer for cyklister i kommunen. Annelise havde foreslået, at de også meldte akutte 
problemer via kommunens ’giv et praj’ funktion.  

Vi havde fået et læserbrev optaget i Folkebladet, der pegede på, at det var en opgave for kommunen, store 
virksomheder o.lign. at sikre at tidssvarende, teknologiske låseløsninger blev installeret (a la Bikeep). 

Cykeltræningskurset for voksne via Røde Kort ville køre i 2022 også. Høje Taastrup projektet, med Merete 
Barstad som projektleder og Annelise som deltager, var blevet udvalgt som bidragsyder til et nationalt 
projekt i samarbejde med KU for at samle ’best practice’ for kurserne, lave generelt kursusmateriale mm. 
under titlen ’Alle med i cykelfællesskabet’. Røde Kors kurset i 2021 var blevet strammet op med opdateret 
hverve brochure, mere detaljeret plan, diplom mm.  

Pga. tidsmangel og bopæl udenfor kommunen ville Christina stoppe i Glostrups Grønt Råd, hvor hun 
repræsenterede Friluftsrådet. Annelise ville fortsat repræsentere CF.  

Nyt fra DCF årsmødet 

Christina henviste til det kommende referat. Mest interessant havde følgende været: 

• 2022 var udnævnt som ’Cyklens år’ – hvad kunne CF bruge det til? 

• Et initiativ fra Klaus Berntsen, Vejle, på det gymnasium hvor han underviste, hvor elever kunne låne 
el-cykler en periode. Mange skiftede til bil i gymnasietiden. Det samme gjaldt i Høje Taastrup.  

• Hovedbestyrelsens fokus var på at rekruttere nye medlemmer både til foreningen og 
hovedbestyrelsen. Mange forsvandt efter en kort periode, og medlemsantallet var stadig faldende.  

• To aktiviteter havde opnået ekstern finansiering: Væksthuset for unge og erhvervssporet.  

• Sms/mail brevet fra DCF i oktober havde indbragt mindst 10.000kr.  Ingen af os havde følt os kaldet 
til at bidrage, da vi er meget aktive.  

Fremtidige møder   

16. december kl. 19.00 i Miljø- og Energi Centret. Knud Anker reserverer lokale. Christina medbringer 
gløgg. Natasha foreslog at vi på næste møde behandler budgettet og hvad vi bruger penge på. Natasha 
foreslog også, at der i tilknytning til næste møde afsættes tid til at tale om en CRT løsning, der var på vej 
mellem Ishøj station og Høje Taastrup Station og muligheden for at få en cykelsti i tilknytning til byggeriet.   

Generalforsamlingen 2022 blev fastsat til 7. marts kl. 18:00. Som vanligt ville førstedelen være et oplæg 
med mulighed for diskussion. Vi aftalte at tænke over følgende emner: 

Plan A:  ’Tour de France er i Danmark for første gang – hvad sker og hvad vil det betyde for cykling 
fremover?’ Gerne med en kendt cykelrytter som oplægsholder. Vi kunne invitere cykelklubber i 
området også. 

Plan B:  ’Skole og børn’ – få nyvalgte politikere fra vores kommuner til at fortælle om deres planer for børn 
og cykling.  

 

  

 


