
Referat af bestyrelsesmøde d 17. august 2022 
Deltagere: Hanne, Henrik, Ole, Leni  
 
Tilstede: Leni, Jesper, Ole, Mads, Henrik, Hanne 
 

1. Valg af referent:  Hanne 
 

2. Referat fra sidst: Der er skilte nede ved Søstien om, at cykling på torvet mellem Søstien og Kannikegade er 

tilladt. Der hænger dog stadig et gammelt "udgået" skilt ved søen om, at cykling på den blå stribe over Torvet 

er tilladt. Vi gør ikke noget ved det pt. 
 

3. ABT udvalg  med Leni:  Der har ikke været møde i ABT udvalget siden vores sidste bestyrelsesmøde d. 21. 

juni.  Næste møde i udvalget er d. 18/8. Dagsorden til dette møde har ingen for os umiddelbart relevante 

punkter. 
 

4. Høringssvar: Hastighedsplan for Hillerød Kommune (40 km zone). Hanne har sendt Cyklistforbundet 

Hillerøds høringssvar til kommunen d. 29. juni. Vi foreslår, at alle lokalveje i Hillerød By (primære, sekundære 

og tertiære) gøres til 40 km zone. Alle trafikveje i Hillerød By kan beholde nuværende hastighedskrav 

undtagen Milnersvejs øverste del, hvor hastigheden bør være max 40 km. Tilsvarende foreslår vi, at alle 

lokalveje i bysamfundene gøres til 40 km hastighedszoner.  
 

5. Kommentering af Hillerød kommunes Budget 2023-26: Hanne har sendt Cyklistforbundets Hillerøds 

høringssvar til kommunen d. 12. august. Kommunen har svaret tilbage, at det endelige budget vedtages af 

byrådet d. 28. september, og at man derefter kan læse om det i pressen.  Kommentering: Cyklistforbundet 

håber, at cykelbroen bliver en realitet. Hvis ikke skal de afsatte 20 mill. kr. overføres til post for 

cykelinfrastruktur. Hillerød kommune opfordres til at øge kommunens andel til broen. Vi har svært ved at 

forestille os en busbane på Milnersvej ved Marie Mørk Skole kombineret med sikre cykelforhold og biler. Vi 

foreslår at planerne for en busbane sættes i bero, og at der udarbejdes en samlet strategi for Milnersvej  og 

vejene omkring Milnersvej med sikre cykelforhold og god fremkommelighed for cykler, busser og biler. Vi 

foreslår desuden, at projekter i forbindelse med det kommende Stadionkvarter kan vente nogle år, så 

vedlighold af veje og cykelstier samt anlæg af cykelstier og forbedring af cykelinfrastruktur i den "gamle" 

Hillerød By sker lidt hurtigere end tilfældet er i dag. 

Kommentar under mødet: Hvis cykelbroen ikke gennemføres, er det vigtigt at gangbroen får ordentlige 

forhold for cykler, så det er nemt at tage cyklen med på broen.   
 

6. Cykelture: God tur d. 5. juli til Tokkekøb Hegn med 13 deltagere. Turen til Farum søndag d. 14. aug.  (5 

deltagere) blev ændret undervejs, da Jytte skulle hurtigt hjem og annoncering i pressen blev ikke gennemført 

pga ferie.  Næste tur er jubilæumstur til Lynge grusgrav d. 31 aug. Henrik, Hanne og Leni cykler prøvetur d. 29 

aug. kl. 14 med start fra Føtex i Slangerupgade. Den sidste tur går til Skovskolen d. 13. sep. Hanne og Henrik 

aftaler prøvetur. Forslag: Korte søndagsture. Planlægning af cykelture for 2023 allerede i efteråret 2022. 
 

7. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni.  Status for opfølgning: Referatet må komme på vores 

hjemmeside på nær sætningen: ”Dan Riise har på et borgermøde halvt om halvt lovet at der også vil blive 

lavet en løsning for Gl. Frederiksborgvej”. Ole lægger det tilrettede referat på vores hjemmeside. Vi venter 

med opfølgningspunkterne anført i bestyrelsesreferat fra d. 21. juni til mødet d. 28. sep. 
 

8. Evt.  Intet 
 

Næste møde er d. 28 september i Frivilligcentret kl. 19.30. 


