
Referat af bestyrelsesmøde d 21. juni 2022 
Deltagere: Hanne, Henrik, Ole, Leni  

1. Referent, Leni 

 

2. Referat fra sidst: 2 små fejl i pkt 7 og 8, som Henrik retter og sender til Ole. 

 

3. ABT udvalg: 

Kun Pkt. 18, ej sti igennem skoven som ønsket på Borgermødet. Kommunen henviser til cykelsti på 

Gl. Frederiksborgvej og kommende cykelstier på Overdrevsvejen. 

 

40 km hastighed: 

4. Cyklistforbundet foreslår, at alle gule, blå og røde veje bliver 40 km zone. Der skiltes ved byzone 

skiltene, dog under hensyntagen til at det ikke gælder, når man kører på lilla veje. Alle lilla veje kan 

beholde 50 km eller mere, dog med undtagelse af Milnersvejs øverste del, som bør være 40 km. 

Chikaner ønskes ikke, kun bredt bump ved skiltet om 40 km zone ved byzone skiltet. 

 

(Der en fejl i kortet over Hillerød by, idet Skovledet og Elmegårdsalle på en lille strækning er blå isf 

røde.) 

 

5. Møderef mellem CF Hillerød og Trafik, vej og park: 

Vi gennemgik referatet og lister her, hvad de lovede på mødet, se punkterne i mødereferatet: 

Pkt. 1: Frederiksværksgade renovering skal være færdig i 23. 

Pkt. 2: Ivan skal sende os skitseforslag til Gl. Frederiksborgvej og Funkevej frem til Carlsbergvej. 

Pkt. 3: skilt flyttes på Slangerupgade. 

Pkt. 7: Ivan initialiserer kontakt til os, når der er nyt. 

Pkt. 8: Carlsbergvej, sti bag VUC, Søstien fra Torvet til Posen, rute 32 (specielt fra Gadevangsvej/til 

tunnel). Belægning bag Sundhedscentret bør bedres. 

Pkt. 12: Ole og jeg tjekkede skiltning efter mødet, og vi kunne ikke se skilt ved Slotssøstien. 

Derimod hang der stadig et eksemplar af det udgåede skilt om blå cykelstribe. 

Vi skal huske at følge op på cykelsti på sidste del af Skovledet. 

 

6. Cykelture: de ture vi har haft har været rigtig gode. Vi planlagde jubilæumsfejring den 31. august, 

hvor vi blev enige om dåseøl til Hannes snacks. 

 

7. Næste møde: 17. august, 28. september (kan du der, Jesper?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


