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Referat fra Bestyrelsesmøde Cyklistforbundet, Vestegnens afdeling – 9. maj 2022 

KL: 19-21 Sted:  Miljø og Energicenteret, Høje Taastrup Blvd. 54, 2630 Taastrup 

Til stede: Mogens E., Christina, Natacha, Knud Anker, Annelise 

Afbud; Arne                                                              

1.       Valg af referent og ordstyrer: 
Knud A. ordstyrer, Annelise referent 
  
2.       Godkendelse og kort gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 4. april.  
Referat er godkendt, men er endnu ikke tilgængeligt på DCFs hjemmeside. 
  
3.       Bordet rundt fra kommuner 
Ishøj: Arne havde forud for mødet fortalt at han arbejdede med ’Store Cykeldag’ (12 juni) og 
forventede at mødes med kommunen for den videre planlægning. Han forventede arrangement 
start kl. 10 fra Stationsforpladsen i Ishøj og en ca. 20 km rute og nok også en kortere 
familie/børnerute. Natacha bekræftede, at der kom en børnerute og at hun selv ville være med til 
at afvikle den. Der ville også være prøveture med el-cykler og råd fra en lokal cykelsmed om 
vedligeholdelse af cykler.  
 
Vallensbæk:  Også her afholdes ’Store cykeldag’ og Alle Børn cykler, samt ’Kids Tour. Mogens var 
blevet valgt til Agenda21 råd. Han vil arbejde for en målbar klimastrategi. Mogens vil minde om 
Cykelhandlingsplan som lovet i 2021. 
 
Glostrup: Christina fortalte at ’Vi cykler til Arbejde’ er i gang og at Direktøren i Fødevarestyrelsen i 
Glostrup er meget aktiv, og arbejder sammen med Cykelvæksthuset for at gøre Fødevarestyrelsen 
til en cykelvenlig arbejdsplads. Christina koordinerer VCTA med bæredygtighedskonsulent. 
Annelise fortalte at der endelig var fastlagt en dato, d. 19 maj, for uddeling af 2021 ABC-pokal og 
medaljer. Borgmesteren og politiet ville også deltage. Det kunne være en fordel at præmieringen 
foregår samtidig med tilmeldingsperioden for 2022 ABC.  
D. 23. april blev der afholdt ’Tour de Glostrup’ som børnecykelløb, arrangeret af Sportsaktiviteter 
på vegne af Glostrup.   
 
Albertslund: der er stadig ingen CF-repræsentant i Albertslund og det er uheldigt, at der ikke er en, 
der taler cyklisters sag ift. de mange nye bygge-initiativer i kommunen. Vi vil lave en henvendelse til 
CF-medlemmer i Albertslund (2620) og opfordre til at kommentere høringsforslag til 
kommuneplaner. Det drejer sig bl.a. COOP grunden og Letbanestationen ved Fabriksparken.  

Mogens og Knud Anker vil lave udkast til standard høringssvar og henvendelsskrivelse til 
medlemmer. Oplæggene vil vi diskutere på næste møde. Efterfølgende vil vi bede Hanne 
Østergaard, DCF, om at udsende dem.   

 
Høje-Taastrup: Christina fortalte om:  
Aktioner ved bla. Taastrup Realskole for at få nedsat hastigheden ved skolen, der har fået stor 
borgeropmærksomhed. Hun vil følge op i Trafiksikkerhedsudvalget.  
Store cykeldag: Ingen henvendelse fra kommunen om samarbejde, bortset fra en forespørgsel om 
at Christina bidrager med forslag til cykelrute. Det vil hun gøre, nok til Nærheden. 
CF Initiativet ’Cykler til ukrainere’ havde ført til en del cykler til fordeling. Røde Kors havde fundet 6 
frivillige til at sætte cykler i stand. Endnu var der ikke aftagere til alle cyklerne.  
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Knud Anker: Følger op på tidligere sendte forslag til Trafiksikkerhedsrådet. Han har ikke fået nogle 
af punkterne med på næste rådsmøde, men er mundtligt blevet inviteret at rådsformanden til at 
diskutere punkterne. Mogens advarede om at give afkald på skriftlighedsprincippet, da det ville 
blive vanskeligt efterfølgende at dokumentere og fastholde ret til høring. Blandt 
problemområderne var: 

Cykelparkering: cykelparkeringsplads ved stationen. Knud Anker i dialog med vejchef Lars 
Koch både om at der ryddes op og om at de gøres mere sikre. 60-70 herreløse cykler var 
allerede blevet fjernet, men indtrykket var stadig rodet. 
City 2. Lars Koch taget kontakt til City 2 vedr. deres ansvar for bedre cyklistforhold, og noget 
er sket, uden dog at løse problemerne for cyklisterne.  

Erhvervsliv.  Konkurrencen om at være den mest cykelvenlige arbejdsplads er i gang, men der søges 
efter flere kandidater, idet blot tre har meldt sig. Der er 2 malerier i præmie. Knud Anker vil 
henvende sig til erhvervsorganisationerne i kommunen.  
Færdiggørelsen af rapporten til svar på kommunens ønske on en bæredygtig handlingsplan for 
cykelfremme er desværre gået i stå. Knud Anker vil rykke igen. 
Nogle meget fine ideer hos en nyvalgt radikal kommunalpolitiker er endnu ikke udmøntet i 
handlinger. Knud Anker vil rykke.   
4. juni vil Knud Anker dele ud lodsedler til alle der cykler på en given strækning i Taastrup og 
efterfølgende vil der være en præmie.  
Annelise: Røde Kors’ cykel træning for voksne starter ved Ole Rømer Skolen 29 maj. I år er projektet 
tilknyttet Røde Kors’ landsdækkende projekt for at standardisere og udbygge kursustilbuddet. Det 
har tilført projektet en del ekstra ressourcer, der bl.a. er brugt til udstyr og tryk af info materiale.   
 
4.       Kampagneforberedelser:   
VCTA og ABC-kampagne kører som sædvanligt. 
Vi gør ikke en særlig indsats vedr. ”Jeg kan cykle” kampagnen. 
 
5.       Hovedbestyrelse. Ny Direktør, formandsmøde etc. 21.5. kl. 10.30-16.00 formandsmøde i 
København hvor Klaus Bondam stopper. Christina deltager.  
  
6.       Nyt om Cykelture /hjemmesiden/facebookside 
Send til Mogens når vi har noget. 
  
7.       Indhold til nyhedsbrev 
Forslag til at udsende nyhedsbrev med opfordring til at medlemmer i Albertslund Kommune ser 
kommuneplaner i gennem, for at sikre bedst mulige forhold for cyklister.  
Natacha kontakter Arne.  
  
8.       Næste møde 
20. juni kl. 19.00 i MEC. 


