
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 8. september 2021 i Frivilligcenteret 
 
Deltagere: Hanne, Leni, Ole, Mads  
 
Beslutningsreferat: 
 
1. Valg af referent. Alle 
Mads stiller op og vælges 
 
2. Referat fra sidst. Alle 
Kommentarer 
 

Efter korrespondens med Cykelistforbundet national er det konkluderet, at der ikke er 
nogen længere tanke bag ved de cykelstier som cykelforbundet nationalt har forslået i 
Hillerød kommune. Vi behøver altså ikke stå inde for de forslående cykelstier. 
 
Der er stadig intet referat fra vores møde med kommunen. 
 
3. Siden sidst /Bordet rundt. Noget nyt? Alle 
 
Hanne har overtaget vores cykelvideo kamera. 
Ole har lavet en guide til hvordan kameraet fungere. Det besluttes at den ligges op på 
hjemmesiden. 
 
Fra 6-19 september er der ”alle børn cykler til skole” kampagne. Alle skoler er meldt til. 
 
Cyklistforbundet har sammen med nogle firmaer lavet en ”Alle Børn Cykler Alliancen” der 
vil kæmpe for at forbedre børns cykel vaner. 
 
Vi er blevet inviteret til frivillig dag d. 24. september, hvor vi i cykelistforbundet har takket 
nej til at stå for en aktivitet. 
 
Copenhagen bikefestival 16-19 september. Der vil blandt andet være fokus på cyklismens 
rolle i den grønne omstilling. Flere fra Cyklistforbundet nationalt blandt andet vores 
formand holder oplæg. 
 
4. Sager fra ABT møder. Leni 
 
d. 2/6 
De 3 nye stier ”salpertermosestien”, ”pøle å-stien” og ”(farverholm) stationstien”. 
 
d. 11/8 
Her var intet cyklistrelevant. 
 
5. Høring af projektforslag for stier til Favrholm. Vi har fået mail fra kommunen. 
deadline 15. sep.Alle 
https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2021/hoering-om-

projektforslag-for-stier-i-favrholm/ 
 
Det bør checkes om jorden under pøle å-stien indeholder giftstoffer. Da den er projekteret 
over gammel losseplads. 
 

https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2021/hoering-om-projektforslag-for-stier-i-favrholm/
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Hvis der skal åbnes op for trafikken langs pøle å-stien mener vi at der skal ligges cykelsti 
langs pøle å-stien. 
 
Vi er uforstående overfor hvordan salpetermosestien skal udformes i praksis. 
Vi er bekymret for hvordan rutte 31 skal indgå i den nye salpetermosesti. 
 
Vi er uforstående overfor at det indrømmes at en sti vil befærdes af mange cyklister 
samtidig med at der ikke projekteres en cykelsti til denne sti. Derudover er det en skole vej 
for byskolens børn 
 
Vi opfordrer generelt til, at når der laves en ny vej skal den fremtidssikres og som 
udgangspunkt indeholde en cykelsti til vejen.  
 
Vi fraråder allé træer, da de har en tendens til at erodere vejene. 
 
Det besluttes, at Hanne laver et oplæg med deadline d.15 september. Hanne får lov til at 
formidle, de tanker, vi til bestyrelsesmødet har gjort os, i et høringssvar. 
 
6.Cykeltur med kommunen til Gl. Frederiksborgvej. Hanne.  
 
d. 22. september kl. 17 er der cykeltur med kommunen. Vi mødes foreløbigt foran Da 
Vinci’s pizzaria. Der opfordres til, at man kommer 15 min. før, så vi lige kan snakke 
sammen før turen. 
Vi inviterer folk fra lokalområdet med på cykelturen.  
 
Hanne prøver at finde ud af hvilke løsninger lokalbefolkningen har fundet på. Ring evt. til 
Jyttes datter 
 
7. Status på vores cykelture siden sidst. Hvordan er det gået? 
 ledere/medturledere 
 
alle turene har været skønne og vi er positivt overrasket over hvor mange der dukker op til 
turene. 
 
 
8. Landsmøde i Odense 30. oktober. Hanne 
 
Hanne tager med. 
 
9. Vores ønskeliste. Alle 
 
Punkt a omformuleres til: 
”Vi ønsker en god løsning på Milners vej nu!” erstatter ” Indtil god løsning er lavet, bør 
Banestien bruges.” 
 
Banestiens forkortes til: den skal forbedres 
 
Vi skal bytte om på dyrehavevej og skansevej 
 
Skovledet skal på listen over ønsker 
 
Snegle kan bruges til de nye stier i de nye bydele 



 
 

 
Det vedtages at der til næste bestyrelsesmøde fokuseres meget på vores ønskeliste 
 
Skal vi overveje at lave en forkortet version som vi bruger til valgkampen 
Efter mødet d. 22 september bør vi skrive en artikel til lokalaviserne om gammel 
Frederiksborg vej. 
 
10. Kommuneplan 2021-2033. Kan findes på kommunens hjemmeside alternativ 
google kommuneplan 2021. Har vi nogle input. Hanne/alle. 
 
Det besluttes, at kommuneplanen er for uoverskuelig og for indviklet, til at vi kan komme 
med forslag til ændringer, der konkret vil forbedre cyklist forholdende. 
 
11. Skal vi lave nogle aktioner i forbindelse med kommunevalget? 
 
Klimademonstration i København som Cyklistforbundet er med til d. 25. september. Der er 
også aktioner på torvet i Hillerød d. 18. september 
 
Vi bør dukke op til valgmøder. Vi bør forberede os til de valgmøder med relevante 
spørgsmål. 
 
12. evt. 
Ingen har noget til punktet 
 
 
Næste møde vil være onsdag d. 13. oktober med fokus på ønskelisten og hvad der skal 
ske på landsmødet 


