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Årsberetning for 2019, Cyklistforbundet Vestegnen. 
  
 
Bestyrelsen 2019: 
 
Bestyrelsen har således bestået af: 
Formand Christina Gylling Saadbye (Taastrup) 
Richard Betts (Taastrup) 
Arne Jakobsen Kasserer (Ishøj) 
Mogens Sørensen (Vallensbæk) 
 
Suppleanter 
Mogens Eliassen (Vallensbæk) 
Knud Anker Iversen (Taastrup) 
 
Bestyrelsen fik til GF 2019 ikke nogen nye medlemmer. Finn Gustafsson (Albertslund) valgte 
at stoppe i bestyrelsen.  
Annelise Lysdal (Glostrup) har deltaget i arbejdet som observatør i løbet året fra starten af 
juni 2019. 
 
Vi har holdt i alt 6 bestyrelsesmøder og et Generalforsamlingsmøde. 
  
Bestyrelsesmøderne bruges som inspirationsmøder over for hinandens arbejde i de 
respektive kommuner. Vi har måttet konstatere at det er svært at hjælpe i hinandens 
kommuner, da vi er så få aktive. Bestyrelsen arbejder ud fra filosofien, at vi bidrager med det 
vi allermest brænder for inden for målsætningen om at sikre glæde og trygheden ved at cykle. 
 
Afdelingen har i det forløbne år arbejdet på at skaffe kontakt til de tekniske forvaltninger i 
vores 5 Vestegnskommuner (Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Glostrup), for 
derigennem at kunne fremme trafiksikkerheden og vilkår for den lokale cykeltrafikpolitik, og 
har især fokuseret på cykelstier, sikker cykelparkering, bomme og cykelarrangementer. 
 
Vi mener, det skal være let at være cyklist i lokalområdet, for ellers er der stor risiko for, at vi 
som borgere bruger bilen også til de meget korte ture, til skade for både vores eget helbred, 
samfundsøkonomien og klimaet. 
 
 
SYNLIGHED lokalt har topprioritet  
 
Vi er fortsat med i en del trafiksikkerhedsråd, i Grønt Råd Glostrup, Grønt Forum i Ishøj, 
Agenda 21 i Taastrup, og i Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest. Siden efteråret 2019 deltager vi 
også en smule i Gate 21 samarbejdet, der har som mål at fremme miljørigtige transport- 
løsninger.  
 
Vi har prøvet at bede kommunerne om at orientere os ved nye tiltag, f.eks. når de arbejder 
med cykelstier, cykelevents, kampagner. Vi skal desværre ofte minde kommunerne om vores 
afdeling af Cyklistforbundet, ellers tager de os ikke med i beslutningerne. Nogle kommuner er 
bedre end andre. Så meget vi kan, arbejder vi med at være på forkant, men der er stadig 
meget mere, der kan gøres.   
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Det er meget svært at være synlig over for kommunerne, når vi ikke har mange synlige 
aktiviteter i bestyrelsen, men vi arbejder ufortrødent videre. Jeg synes, det er lykkedes 
nogenlunde at gøre opmærksom på, hvem vi er, men mener at vi hele tiden bør tænke i 
synlighed over for de medarbejdere i kommunerne, der har berøring med cykelforhold.  
 
Vores vigtigste aktiviteter i 2019 for at være synlige lokalt og over for kommunerne har 
været:   
 

 Kommentering af byudviklingsplaner; Mogens Eliassen, Vallensbæk kommune, Knud 
Anker Iversen/Christina Saadbye, Taastrup og Arne Jakobsen, Ishøj Kommune. 

 
 Indberetning af fejl og mangler vedrørende cykelstier og cykelforhold, som vi selv i 

bestyrelsen har konstateret eller fået viden om af borgere eller til de lokale 
vejbesigtigelser, og heldigvis er de fleste forhold meget hurtigt blev rettet op eller vi har 
fået en forklaring. 

 
 Deltage ved uddeling af præmier til ABC kampagnen sammen med lokale borgmestre 

og politiet i alle 5 kommuner, hvilket resulterede i et par artikler i nogle af lokalaviserne.  
 

 Frivillig fredag i Vallensbæk, Mogens Sørensen 
 

 Samarbejde med Cykling uden alder, ved Mogens Sørensen, Vallensbæk, og Arne 
Jakobsen Ishøj og Røde-Kors initiative i Taastrup med indvandrer cykelkursus ved 
Annelise Lysdal 
 
 

 Vi har deltaget i Glostrup kommunes tiltag i juni måned for at forbedre cykeltransport 
og parkering ved ombygning af Glostrup station pga. letbanearbejdet. Glostrup 
kommunes Grønt Råd. Vi deltog 4 personer til dette arrangement, der blev omtalt i 
Folkebladet. Vi fik lavet en spørgeskemaundersøgelse til arrangementets deltagere om 
deres oplevelse af at bruge cyklen i Glostrup kommune, og hvilke trafiksikkerheds- 
cykeltiltag, der ville forbedre forholdene. Resultatet af undersøgelsen delte vi med 
Glostrup kommune.  

 
 Mini cykelbane med de små børnecykler i Stafet for Livet arrangeret ved Taastrup 

Idrætshaller, Christina Saadbye i samarbejde med Kræftens bekæmpelses Taastrup 
afdeling og idrætskonsulent fra Ishøj 
 

 Børnecykling, hvor der er skabt kontakt til Troldebo Børnehave i Ishøj og til Ole 
Rømersskolen, som vil har startet et cykelprojekt og ønsker at være en cykelskole.  
 

 I oktober har CF Vestegnsafdelingen været vært i Taastrup kommune til 
Cyklistforbundets årlige landsmøde. Der deltog mindst 100 aktive cyklistmedlemmer, 
og vi stod for 2 cykelture og et oplæg om vores bestyrelse. Søndag handlede det om 
cykelmedtagning i offentlig transport  
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 I november deltog Knud Anker Iversen i et Gate 21 møde, for at gøre opmærksom på 
cyklens potentiale som ressource for den grønne omstilling. Gate21 er et samarbejde 
mellem regioner, kommuner, virksomheder for at fremme miljørigtige løsninger. 
 

 I midt december deltog bestyrelsen med åbningen af Cykellegebanen i 
Taastrup/Gadehavegård sammen med Cyklistforbundet Claus Bondam og borgmester 
Michael Ziegler. Der blev desuden lavet cykellege og afholdt en cykelquiz med 
præmier.  

 
 
 
CYKELAKTIVITETER  
 
Da vi desværre ikke fik nogen med på cykelture på Vestegnen, har bestyrelsen besluttet at 
nedprioritere denne aktivitet til der kommer frivillige aktive, som vil arbejde på cykelture på 
Vestegnen.  
Cyklistforbundets bestyrelse vil meget gerne bakke op og hjælpe med cykelture, men det skal 
være et decideret turudvalg, som har lyst og tid til at cykle regelmæssigt, for at vi tror på at 
det bliver en fast aktivitet i denne afdeling. I de andre CF afdelinger er det også svært at få 
nye cykelhold, da det oftest er i konkurrence med ældresagens cykelgrupper. (Vi arbejder på 
en ide om at tilbyde ture ’på bestilling’ i stedet for faste ture – det tror vi måske er bedre). 
 
Der arbejdes i bestyrelsen på at fremme cykelture ved evt. at lave cykelfoldere, hvor grupper 
kan melde sig til en tur. F.eks. klimasikringstur i Vallensbæk Mose I/S, Vestegnens kæmpe 
skulpturtroldetur.   
 
CF Vestegnen har i 2019 købt 10 børnecykler og 10 cykelhjelme, så der er cykler til rådighed 
for arbejdet sammen de 2 idrætskonsulenter i foreløbig Taastrup og Ishøj kommune, som har 
vist interesse for cykellegeprojekter fremover. Der er desuden skabt kontakt til en 
folkeskolelærer på Ole Rømersskole ved Cykellegebanen i Taastrup. Sammen med 
kommunen ønsker skolen at arbejde for at fremme cykling og gøre skolen til en 
cykellegeskole. Der er aftalt et møde omkring samarbejdet. 
 
I september har vi været til møde i Supercykelsti sekretariatet i København for at høre mere 
om og støtte det regionale arbejde med at etablere flere supercykelstier mellem København 
og Roskilde. Den seneste rapport om Supercykelstierne viser at de får mange til at skippe 
bilen og pendle på cykel.   
 
CYKLISTFORBUNDETS KAMPAGNER: 
VCTA – Vi Cykler Til Arbejde 
Christina deltager som koordinator 4-5 cykelhold i Glostrup kommune. Et af holdene fik 
præmie til restaurantbesøg fra Glostrup kommune. De øvrige medlemmer i bestyrelsen er 
seniorer og ikke er på arbejdspladser. 
 
Store cykeldag 2.søndag i juni: Vi deltog i 3 kommuner, men kommunerne Vallensbæk, 
Taastrup og Ishøj havde valgt 3 forskellige søndage, da det var en søndag i pinsen. 
Desværre var der igen i år ingen arrangement i Albertslund og Glostrup.  
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Vallensbæk kommune er altid vældig aktiv selv, så der er Store Cykeldag en succes med ca. 
80 deltagere og masser af PR. Ishøj havde ca.15 deltagere og Taastrup var oppe på ca. 25 
deltagere. Taastrup arrangerer store cykeldag med Miljøcenteret som sammen med 
kommunen var hjælpsom med PR arbejdet.  
    
 
VI KAN CYKLE børnehavekampagne 
 
Vi har fået udbredt børnehavekampagnen allerede i de tidligere år og brugt tid på at kontakte 
de forskellige koordinatorer hos kommunens børnehaveansvarlige. Der har dog ikke været tid 
til at følge ordentlig op fra bestyrelsens side, hvordan det er gået de børnehaver der har 
deltaget. Der deltog heller ikke mange børnehaver i år. Idrætsskonsulenter i f.eks. Taastrup 
og Ishøj er blevet kontaktet for at sørge for at formidle kampagnen. 
 
 
2019 var der færre børnehaver fra Vestegnskommuner med i kampagnen end året før. 
Cyklistforbundet har lavet et tiltag i projektet, så kommuner bliver samarbejdspartnere og alle 
Vestegnskommuner er med i dette partnerskab. 
 
Sekretariatet i Cyklistforbundet har meddelt, at alle 5 Vestegnskommuner fremadrettet er 
såkaldte samarbejdskommuner, som sekretariatet fremover direkte vil kontakte for at 
reklamere for børnekampagnerne i kommunernes institutioner. Så det har nu båret frugt, at vi 
i bestyrelsen har påpeget over for Cyklistforbundets sekretariat, at det er et meget stort 
arbejde, hvis vi selv skal reklamere for Cyklistforbundets kampagner over for kommunerne. 
 
 
Alle Børn Cykler – ABC-skole kampagne i september  
 
Bestyrelsen har igen i år præmieret den mest cyklende klasse i hver kommune i forbindelse 
med ABC-kampagnen. Vi har indkøbt medaljer, som vi uddelte sammen med borgmestrene 
og den lokale politibetjent. Det har været en stor succes og synliggjort via lokalaviserne og 
Facebook. Efterhånden har vi bredt konceptet med en vandrepokal til vinderne fra hver 
kommune.  
 
En kommune opfordrer nu til at der købes 2. og 3. præmier, da vi kun har haft råd til at købe 
medaljer til vinderne. Der måtte gerne være andre præmier til de lidt større børn. Dette er 
blevet meldt ind til projektkoordinatorerne i Cyklistforbundet.  
 
Desværre var der langt færre klasser med i ABC-kampagnen i år end tidligere. Vi har været 
med i ca. 11 år. 
 
Der er basis for at arbejde sammen med Vestegnens trafiksikkerhedsrepræsentanter i de 
kommende år. 
 
 
SAMARBEJDE med Cyklistforbundet og Hovedbestyrelsen 
 
Christina har deltaget i formandsseminaret den 9.marts 2019. Seminaret gav mulighed for at 
mødes til fælles faglig dialog om Cyklistforbundets arbejde, indsatsområder og udfordringer 
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fremover. Der blev drøftet muligheder for nye organiseringsformer og det gode møde med 
potentielle nye medlemmer og aktive. 
 
Vi har holdt møde i august med Claus Bondam, direktør i Cyklistforbundet og Jette Gotsche, 
formand for Cyklistforbundet, så vi fik forventningsafstemt arbejdsopgaver til landsmødet i 
Taastrup samt drøftet prioritering af arbejdsopgaver, ideer og samarbejdsmuligheder. 
 
Bestyrelsen har også i indeværende periode udsendt elektroniske Nyhedsbreve til 
medlemmerne og vil fortsætte så vidt det er muligt med dette. 
 
Facebook siden er overtaget af Mogens og der bliver lagt nyheder på så godt vi kan følge 
med, men der er ikke så mange følgere endnu, måske nok fordi vi ikke har så mange 
aktiviteter. 
 
Hjemmesiden er i Cyklistforbundet blevet ændret inden jul, så den har vi ikke arbejdet med. Vi 
mangler en med interesse I at lægge ting på vores hjemmeside. Ved forårsseminaret 2020 vil 
der gennemgåes hjemmesidemulighederne. 
 
Cyklistforbundet har oprettet et hverveudvalg, der har fokus på at fremme hvervning af nye 
medlemmer. Det er et tværgående udvalg fra forskellige afdelinger. Christina har deltaget i en 
del af disse møder. Straks abonnementer ved fysisk kontakt via f.eks. events og andre 
begivenheder. Christina har i marts måned 2019 deltaget i Bike Show i Øksnehallen med 
hverveudvalget. Her lykkedes det hvervegruppen at få adskillige nye medlemmer.  
 
Der arbejdes i udvalget på at lave en pixi hvervefolder og en landsdækkende hverve hjælpe-
gruppe, som kan benyttes ved forskellige arrangementer, for at synliggøre Cyklistforbundets 
holdninger og aktiviteter. Hverveudvalget vil gerne gøre de aktive medlemmer synlige og 
hjælpe dem med at få nye medlemmer. 
 
 
 
 


