
Referat fra Cyklistforbundet Vestegnens bestyrelsesmøde 2020-11-09. 

Til stede: Mogens, Mogens, Christina, Arne Knud Anker, Annelise (zoom) 

1 Referent og dirigent 

Knud A. referer. Christina dirigerer 

2 Status på ABC-kampagne. 

Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup har fået pokal og medaljer. 

Ishøj afventer borgmester-tid til overrækkelse. 

Albertslund: Christina kontakter den nye cykeltrafikkontakt-person Anders og sikrer at der sker noget.  

Christina vil lave statistik på hvordan det går i de fem kommuner m.h.t. opslutningen, så send hende info 
fra jeres kommune.  

Det kan opleves som spild af ressourcer at uddele medaljer (eks. for anden gang til samme klasse eller til 
ældre elever der er lige glade). Vi fortsætter med at have medalje-muligheden i 2021, men vurderer 
konkret om det tjener noget formål.  

3 Landsmøde 

Vores kandidat Jens Peter Hansen blev valgt i tæt løb med Claus Bonnevie.  

Landsmødet slog tre prioriterede områder fast til arbejdsprogrammet i 2021: Fokus på børn og unge, fokus 
på fremkommelighed og fokus på klima.  

Cyklistforbundets økonomi er ikke god, men heller ikke så ringe, som vi troede i første omgang.  

Den nye formand har en parole der er til at forstå: fra sæde til sadel, og så har han et stærkt fokus på 
kommuner (incl. KL) som vigtige samarbejdspartnere.  

Et corona-mærket landsmøde med få fysiske deltagere og ingen mulighed for digital afstemning. Det skal 
ikke gentage sig. Der var meget tidlig tilmeldingsfrist, hvilket betød at Arne kom for sent, så det var kun 
Christina der repræsenterede os. 

3a Økonomi 

Arne har et udlæg på 16-1700 kr samt hvad der kommer vedr. pokalgravering og medaljer. Han laver en 
samlet regningeoverførsel og skaffer sig et overblik over hvad der er tilbage i kassen.  

4 Generalforsamling 

Vi har generalforsamling den 3.3. og det vil i år kunne foregå i Albertslund i VUCs lokaler hvor Torben 
hjælper os.  

Det skal være kommunernes trafikplanlægning der skal være temaet. Vi forventer efter næste 
bestyrelsesmøde at kunne lave en aftale med Jens Erik Larsen om at han er oplægsholder og i den 
forbindelse vil vi invitere relevante politikere fra de forskellige kommuner. Det vil ske i starten af 2021.  

5 Sikker cykelparkering 



Sikker cykelparkering og begrænsning af cykeltyveri vil indgå som en del af temaet omkring 
trafikplanlægning.  

I forbindelse med at byrådet i Høje-Taastrup vil fokusere på cykeltyveri vil Knud Anker lave en liste med fem 
forslag til, hvad byrådet kan gøre. Det vil ske på baggrund af at han på Taastrup og Høje Taastrup station vil 
lave en lille spørgeundersøgelse om cykeltyveri hos de forskellige cyklister. 

Han er i dialog med Klaus Bondam der godt vil have melding om hvad vi opnår på området (incl. hvad der 
kommer ud af en forespørgsel til London om deres tættere samarbejde med politiet).  

6 Bordet rundt 

Glostrup: Annelise har været til møde i Grønt Råd hvor det blev gennemgået hvilke initiativer kommunen 
tager for (i forbindelse med letbanen) at styrke den ikke-bilende transport. Ingelise spørger i den 
forbindelse om mulighed for at tage cykel med i letbanen. Vi afventer svaret.  

Annelise vil undersøge muligheden for en grøn pulje som bl.a. kan gå til cykelinitiativer.  

Ishøj: Ishøj byråd har udnævnt 2021 til cykelår og har i den forbindelse reserveret flere penge på budgettet 
til bl.a. indkøb af elcykler og reparation af cykelstier. Idrætskonsulenten Helle Girod har fået mulighed for 
at indkøbe cykler for 150.000 kr. Det må være oveni de øvrige tal.  

Grønt Råd i Ishøj har fra 2021 en pulje på 50.000 kr.  

Arne rykker for de spørgsmål om bla. 2 minus 1 vej som han har stillet for lang tid siden. 

Albertslund: Christina er i god dialog med Stine Højer, der er sundhedskontakt i kommunen hvor de bl.a. 
har drøftet at sundhed og bevægelse vil være et tema når børnebyrådet skal fordele penge næste gang.  

Høje-Taastrup: Christina har god kontakt til idrætskonsulent Stine Abildå der vil søge at styrke 
cykelindsatsen i skolerne. Hun efterspørger gode ruter som børnene kan cykle på med afsæt i Ole Rømer-
skolen. Christina arbejder på sagen.  

Knud A. har – sammen med Uffe Meyer – laver 10 små film om trafikplanlægning i Høje-Taastrup. De har 
fået positiv respons. Han mangler nu kun at lave en film om bommene i kommunen. Det laver han og Arne 
er aftale om.  

Vallensbæk: Mogens E i god vane med at svare på alle lokalplaner og kommuneplaner og sikre at 
cykelforhold indgår her.  

Cyklistforbundet er inviteret til at deltage i arbejdsgruppe omkring fordeling af 2 mio anlægskroner der 
frigives i forbindelse med forplads ved Vallensbæk station.  

Øvrigt:  Christina har været til møde i Friluftsrådet som har en aktivitet om friluftsliv på cykel, som kan 
inspirere i forhold til undervisningen https://friluftsraadet.dk/friluftsliv-paa-hjul . 

Den 26.11. har Gate 21 webinar om sundhed og cykling under temaet Moving People. Det sender Christina 
link rundt om. Hun deltager selv.  

7 Næste bestyrelsesmøde  

Vores næste bestyrelsesmøde vil være den onsdag den 16. december kl. 19 i MEC. Dette møde indledes 
med linkforbindelse til Jens Erik Larsen (trafikplanlægger) der vil sige noget om hans erfaringer med 



trafikplanlægning hvor cyklen er i centrum. (Han har bekræftet aftale – red). Her laver vi aftale om hans 
sandsynlige deltagelse ved vores årsmøde den 3.3.  

8 Nyhedsbrev/Facebook 

Arne laver et udspil til nyhedsbrev der skal komme ud i starten af december. Det vil bl.a. indeholde Alle 
Børn cykler status, varsko af generalforsamling, lidt om ny landsledelse, reklame for facebooksiden, 
invitation til at man kan – digitalt – deltage i bestyrelsesmøde.  

Mogens arbejder videre med vore Facebook og der kommer stille og roligt nye til.  

 

 

 


