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Referat fra bestyrelsesmøde 28. september 2022  
 

Deltagere: Hanne, Ole, Henrik, Leni, Jesper 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent        

2. Referat fra sidste møde  
3. Nyt fra ABT udvalg  
4. Høringssvar fra Cyklistforbundet Hillerød: Cykelgade Helsingørgade/Østergade. Sendt 16/9. 
5. Hillerød kommunes Budget 2023-24. Hvordan gik det med cykelstierne? 
6. Cykelture. Status for afholdte cykelture og cykelkatalog 2023 
7. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni.  Opfølgning jævnfør bestyrelsesreferat fra 21. 

juni.  Hanne/alle  
8. Landsmøde d. 29. oktober 

9. Dato for næste b. møde 

 

1. Valg af referent 

Jesper 

2. Referat fra sidste møde  

Der var en lille rettelse, hvor en sætning med annoncering af svar fra Jørgen Knoop er slettet, da svaret var 

forsinket. 

3. Nyt fra ABT udvalg 

Punkt 4 handler om vedtagelse af hastighedszoner, og det omfatter svar på vores forslag om at udbrede 

lavhastighedszoner til at dække hele byzonen, hvilket de ikke imødekommer – med den begrundelse at en 

40 km zone ikke kan være længere end 1,8 km jf. bekendtgørelse om vejafmærkning (§148). Desuden: 

”Forvaltningen finder, at det er hensigtsmæssigt at fastholde, at primære lokalveje, hvor der er cykelsti, og 

hvor der ikke ligger en skole eller institution, som hovedregel ikke indgår i lav-hastighedszoner.” 

”Elmegårdsalle fra Hyttebakken og Skovledet fra Rosenvænget er klassificeret som sekundær lokalvej, da 

der på disse dele af de to veje ikke kører trafik til andre veje. Med hensyn til Milnersvej og Selskovvej-

Frejasvej henvises til ovenstående bemærkninger.” 

Det er svært at få et overblik over, hvad der gennemføres hvornår i referatet. Vi overvejer, hvordan vi vil 

reagere.  

Punkt 5 handler om cykelsti på Frederiksværksgade, hvor der er foreslået udvidelse med en BRT-løsning 

(Bus Rapid Transfer) ved Irmatorvet. Samlet beløber projektet sig hermed til 13,5 mio. kr. Der skal dog 

yderligere undersøgelser og et udbud til. Projektet er udskudt fra 2022 til 2023/2024. 

Punkt 6 handler om linjeføringen for sti til Hanebjerg skole. Vi har ingen indvendinger mod den valgte 

løsning. 

4. Høringssvar fra Cyklistforbundet Hillerød: Cykelgade Helsingørgade/Østergade 
Vores høringssvar er sendt 16/9. Vi foreslår cykelgaden forlænget hen til Sønder Jernbanevej m.v. Vi har ikke 

modtaget svar på det endnu. 
 

 

5. Hillerød kommunes Budget 2023-24. Hvordan gik det med cykelstierne?  
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Der har ikke været noget om cykelstier i nyhederne om budgettet. I budgetaftalen står kun hvad der i 

forvejen er aftalt, og at der mangler stier på Milnersvej, Brødeskovvej og andre steder. ABT arbejder med 

forslag om cykelsti mellem Ullerød og Tulstrup, og det forslag vil blive kigget på ifm. næste års budgetaftale. 

Desuden står der, at overskud fra jordsalg skal bruges til dækning af prisstigninger samt til cykelstier. Men 

der er således ikke afsat nye midler til stier i denne budgetaftale. 

6. Cykelture. Status for afholdte cykelture og cykelkatalog 2023 

Vi har haft to cykelture siden sidst til Skovskolen i Nødebo og til Lynge Grusgrav – begge med 5 tilmeldte + 3 

fra bestyrelsen. Nogle af turene har altså haft forholdsvis få deltagere, mens andre har været pænt 

besøgte. Deltagelse fremmes nok især af at have kortere ture på hverdags eftermiddage samt ved aktiv 

promovering overfor bekendte – fx ved at lægge turprogram i postkassen hos nogle man ved kunne være 

interesserede. Det er måske en god idé ikke at skrive krav om tilmelding i avis-annonceringerne. Mange er 

nok glade for muligheden for at lære byen og omegnen bedre at kende. Også en god ide at sikre en 

oplevelse undervejs.  

Enighed om at fortsætte med nogle ture, måske behøver der ikke være lige så mange. Hanne foreslog at 

lave et fælles arrangement med Klimacykelture (Jens Erik Larsen) ifm. Store Cykeldag. Vi kan også evt. lave 

noget sammen med Naturfredningsforeningen. Ole vil gerne arbejde på noget ifm. Store Cykeldag, og både 

Hanne, Henrik og Leni har nogle tur-ideer. 

Hanne har talt med en fra (vist nok) Rødovre-afdelingen om at lave et fælles elektronisk katalog, som 

Cyklistforbundet gerne vil støtte. Det kræver nok at vi har turforslag klar før jul. Vi kan melde forslag ind 

frem til næste møde og så konsolidere der. 

Hanne har ide til flg: 1) Trolden i Allerød. 2) Tulstrup-Alsønderup-Bendstrup. 3) Kulmiler hos Mårum 

Kulmilelav. 

Leni har flg. Ideer: 1) Gribsø med Følstrup Dam undervejs. 2) Tur til Esrum Kloster (kan evt. være Store 

Cykeldag). 3) Holmene, Skansebakken og Nordisk lejrskole. 

Henrik tænker på tur rundt i de nye byområder. Plus Banestien og Freerslev Hegn. 

7. Møde med Trafik, Vej og Park d. 15. juni  

Opfølgningspunkter:  

 Ivan skal sende skitseforslag til sti langs Funkevej, som de har lavet 

 Flytning af midlertidigt skilt på cykelstien på Slangerupgade ved det nye hotelbyggeri 

 Kommer der forslag om parkeringsforbud og hastighedszone på Jespervej? 

 Hvad er status på ombygning af krydset Skansevej/Holmegårdsvej? Det fremgår af artikel i 

Hillerødposten 22. juni, at der er afsat midler til det. 

 Vi havde fået lov at melde nogle forslag ind til stier, der trænger til ny asfalt, og det har Hanne gjort 

– kan vi få tilbagemelding på om der sker noget på disse strækninger? Stien bag VUC er blevet 

udbedret, de andre er der endnu ikke sket noget på. 

 Vi diskuterede den 15. juni stien langs Skovledet fra rundkørslen og hen til Københavnsvej, men 

problemet er ikke udkørslen hvor den ophører, men at det er nærmest umuligt at komme ind på 

den. (Jesper sender billede til Hanne) 

8. Landsmøde d. 29. oktober 

Hanne og Henrik deltager samt måske Mads. Der er endnu ingen dagsorden. 
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9. Evt. 

ABC – der hænger bannere på flere af skolerne – vi har dog ikke hørt noget, og aviserne har ikke skrevet 

noget om det. Vi bør opfordre Cyklistforbundet til at servere lokalafdelingerne med en artikel, der kan 

promoveres overfor lokalaviserne. 

Ifm. cykelture er det vigtigt at huske tilbuddet ifm. indmelding. 

Der er vedtaget supercykelsti langs ruge 6 til Helsingør, da der kun mangler cykelsti på 4 km strækning, og 

det hovedsageligt er statsvej.  

10. Dato for næste bestyrelsemøde 

Næste møder bliver 16. november og den 6. december. 

 


