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Formandsberetning for Cyklistforbundet Roskilde afdeling 

for perioden 21.03.2022 – 20.03.2023 

Medlemsmøder og bestyrelse  

Vi har afholdt 10 medlemsmøder i perioden. Medlemsmødet i november blev afholdt i Jyllinge.    

På det første medlemsmøde efter generalforsamlingen afholdt 25.4.2022 konstituerede bestyrelsen 

sig på følgende vis: 

Formand: Susanne 

Kasserer: Birthe 

Sekretær: Bjarne 

Bestyrelsesmedlem og Redaktør af Lokalnyt samt webmaster: John                                                                                        

Bestyrelsesmedlem: Arne                                                                                                            

Andre poster i afdelingen: 

Bettina: Revisor                                                                                                                                

Birthe Andersen: Revisorsuppleant                                                                                                   

Torsten: Redaktør/administrator af vores 2 lokale Facebook- sider                                                                    

Bjarne: PR                                                                                                                                         

Peter: Afdelingens repræsentant i Friluftsrådet                                                                            

Mogens: Med i et panel i Passagerpulsens regionale Passagerråd. Mogens har i februar 2023 søgt 

som kandidat til at være Region Sjællands repræsentant for cyklister i det regionale passagerråd.                                               

Birthe, John, Kurt, Benny, Bjarne og Susanne: Turudvalg                                                                                               

John: Lokal cykelformidler af cykler til ukrainske flygtninge  

Jens Peter Hansen (landsformand og Randers afdeling) er vores kontaktperson i HB  

Program  

På medlemsmødet i april aftalte vi nedenstående program (månederne er det tidspunkt, hvor vi tager 

emnerne op på vores medlemsmøder) :  

Program for 2022 (maj-dec.) og 2023 (jan., feb., mar.) 

 

Bilfri bymidte tager vi op på møderne i juni og august. 

Landsmøde forberedelser tager vi op på mødet i oktober. 

Program for cykelture i 2023 tager vi op på mødet i oktober. 

Billedforedrag tager vi op på møderne i oktober, november. 

Møde med VGO tager vi op på møderne i november, december, januar. 

Vores Facebooksider tager vi op på mødet i december. 

Vores formiddagshold tager vi op på mødet i september. 

Generalforsamling tager vi op på møderne i december, februar. 

VCTA tager vi op på mødet i februar. 

Fritidsfestival tager vi op på mødet i juni. 
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Bestyrelsen har arbejdet med emnerne i programmet, men bestyrelsen har også̊ arbejdet med andre 

emner i den forløbne periode.  

Vi udsender efter hvert medlemsmøde et referat, hvor man kan følge vores arbejde. Er du medlem 

af afdelingen i Roskilde, kan du få referaterne tilsendt pr. mail.  

Landsmødet 2022 

Landsmødet blev afholdt på Kosmopol konferencecenter i København lørdag d. 29. oktober. Bjarne 

og Susanne var delegerede og Birthe, Torsten og John deltog som ikke delegerede. Der var i alt 107 

deltagere.  

Først aflagde landsformanden hovedbestyrelsens beretning og derefter fremlagde regnskabschefen 

regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 og 2023. Beretning og regnskab blev godkendt.  

Dernæst blev hovedbestyrelsens forslag til arbejdsprogram fremlagt, der var 8 mulige 

indsatsområder. De delegerede satte på en stor plakat 3 klistermærker ved områder, som hver enkelt 

syntes skulle prioriteres højest. Resultatet blev 4 områder, da nr. 3 og 4. fik lige mange stemmer:                                                    

Fremkommelighed, børn og unges mobilitet, sikkerhed og tryghed samt cykling og den grønne 

omstilling.  

Der var 9 indkomne forslag, som blev behandlet, 2 af forslagene blev vedtaget. I Roskilde Afdeling 

havde vi stillet 4 forslag, der alle handlede om cykelmedtagning i tog. 2 af disse blev vedtaget. Det 

ene handler om, at Cyklistforbundet indsamler viden om velegnede togvogne ift. Cykelmedtagning 

og det andet, at Cyklistforbundet arbejder for, at man altid kan medtage sin cykel i togbusser.  

Der skulle vælges 5 hovedbestyrelsesmedlemmer, der var i alt 5, der stillede op, 3 der ønskede 

genvalg og 2 nye. De 3 genvalgte var Jens Peter Hansen (Randers), Janus Boye (Århus) og Line 

Ringsholt Jensen (København). De 2 nye var John Gade (Brøndby-Hvidovre) og Merete Røll Lærke 

(København). Inger Plum (Gladsaxe) og Villy Lauritsen (Viborg) blev valgt som suppleanter. De 3, 

der ikke var på valg og fortsat sidder i HB er Troels Andersen (Odense), Søren Pedersen (Næstved) 

og Mike Hedlund-White (Aalborg). Jens Peter Hansen blev genvalgt som landsformand for 2 år. 

Revisorer og revisorsuppleanter blev alle genvalgt.                                                                      

Jane Kofod (vice- og konstitueret direktør) fortalte om året, der var gået, og året der kommer.                                   

Under punktet ”Ordet er frit” havde Bjarne i forvejen meldt sig til at sige noget om emnet: Hvordan 

skaber vi flere cykelhold i Cyklistforbundets regi. Han fortalte om, hvordan vi har arbejdet med at 

skabe vores 4 formiddagshold.  

Årets Cykeldynamo gik denne gang til hele 24 mand og kvinder, alle cykelformidlerne i projektet 

Giv en Cykel, hvor der formidles cykler til ukrainske flygtninge. John var en af de flittige 

cykelformidlere, der modtog årets Cykeldynamo. 

Landsmødet sluttede af med spisning. Her deltog vores nye direktør Kenneth, der skulle starte som 

direktør d. 1. november.  
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Bilfri Bymidte 

Tirsdag den 8. november 2022 afholdt vi det fra 2020 udsatte møde i Byens hus om bilfri bymidte i 

Roskilde. Vi havde bl.a. inviteret repræsentanter fra de politiske partier i Roskilde. Det var dog kun 

Det Konservative Folkeparti, der deltog. Fra vores afdeling deltog 7 medlemmer.                         

Vores oplægsholder Jens E. Pedersen, tidligere direktør for Cyklistforbundet, fortalte om byer i 

Europa, der har en mere eller mindre bilfri bymidte. Jens havde en pointe om, at der ikke findes 

bilfrie byer, men at der er flere byer, der har fået større områder, der er (næsten) bilfrie. Et mål for 

Roskilde kunne f.eks. være, at Stændertorvet skal være et bilfrit område og ikke som i dag, hvor en 

stor del af torvet fungerer som parkeringsplads.                                                                                

Jens’ oplæg blev efterfulgt af et gruppearbejde, hvor vi bl.a. talte om, hvilke ideer fra oplægget vi 

kunne tænke os anvendt i Roskilde. Vi ville gerne efter vores møde begynde en dialog på en åben 

Facebookside ”Roskilde bilfri bymidte”, hvor forslag til en bilfri bymidte kunne slås op og 

kommenteres. Men det har været problematisk at få en sådan Facebookside til at fungere, så det er 

ikke blevet til noget endnu. 

Lokalnyt  

Vi har udgivet 3 numre af Lokalnyt siden sidste generalforsamling, det er nummer1 marts 2022, 

nummer 2 August 2022 og nummer 3 nov./dec. 2022. Lokalnyt udgives digitalt til alle de 

medlemmer, der har opgivet en mailadresse, de får tilsendt en besked, (en mail med et link) når en 

ny udgave af Lokalnyt kan downloades fra vores hjemmeside. John redigerer Lokalnyt, og Bjarne 

udsender mailen til medlemmerne.  

Cykelture 2022 

Vores formiddagshold  

 

Der har været kørt ca. 100 cykelture i alt på vores 4 formiddagshold. Holdene cykler følgende dage: 

Tirsdagsholdet hver tirsdag fra Hestetorvet                                                                        

Trekronerholdet hver anden torsdag fra Cafe Korn i Trekroner                                          

Jyllingeholdet hver anden torsdag fra Jyllingecenteret                                                              

Vibyholdet hver anden torsdag fra KulturCosmos i Viby    

Tirsdagsholdet og Trekronerholdet var i juni 2022 på en cykeltur på Samsø med en overnatning 

med 14 deltagere. Der er planlagt en tur til Landskrona i juni 2023 for de samme to hold denne 

gang med 2 overnatninger.                                                                                                

Alle 4 hold har holdt vinterpause fra midt i december til starten af marts 2023. 

I februar 2023 har vi haft en artikel om alle vores formiddagshold i tillægget 60Plus i Roskilde 

Avis.  

På formiddagsholdene tager vi nogle gange cyklerne med toget, så det er muligt at køre ture lidt 

længere væk fra udgangspunktet. Det er blevet lidt vanskeligere efter DSB har indført pladsbillet 
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for cykler og begrænset antallet af cykler, der kan medtages. Derfor har holdene været nødt til at 

bruge flere togafgange, og nogle deltagere har kørt i bil med cykler bag på bilen. Bjarne har i den 

forbindelse spurgt alle deltagere på formiddagsholdene, hvem der har mulighed for at transportere 

cykler med bil, for at få et overblik over, hvad der kan lade sig gøre.                                                       

I de sidste måneder her i 2023 har et medlem af formiddagscykelholdet i Viby tømret et cykelstativ 

i træ til sin trailer. Stativet har plads til 4 cykler. John, Arne og Bjarne har været forbi i Viby for at 

se og tale om stativet. Der arbejdes lidt videre med at gøre det muligt at anvende cykelstativer på 

anhænger til brug for transport af cykler på vores formiddagsture.                                                                

Søndagsture                                                                                                                                          

I 2022 har vi kørt 8 cykelture, der har været fra 3 til 10 deltagere på turene, 6 aktive har været 

turledere.                                                                                                                                             

De samme 6 turledere har til 2023 sæsonen planlagt 9 cykelture. Der er både traditionsture og nye 

ture. Vi har i denne sæson valgt, at give vores cykelture en overskrift, som vi mener, kan inspirere 

flere deltagere til at cykle med.                                                                                               

Cykelturene annonceres på vores hjemmeside samt udsendes som erindringsmail til dem, der har 

bedt om at få denne mail.                                                                                                                    . 

Vi har som forening fået en opfordring til at tilbyde en aktivitet for ukrainske flygtninge. Vi tilbød 2 

cykelture d. 25 maj 2022 og d. 3. juni 2022. Der kom ikke nogle deltagere til de 2 ture, så vi 

besluttede at afvente, om nogle interesserede skulle henvende sig senere. Men vi har ikke fået nogle 

henvendelser. 

Billedforedrag 

Den 4. april 2022 afholdt vi det udsatte billedforedrag i Den Gamle Byrådssal. Foredragsholder var 

Benny med billedforedraget Pilgrimsruten Oslo – Trondheim. En fortælling om hvorfor 

man ikke skal cykle i Norge, og hvorfor det alligevel kan blive en stor oplevelse. 

Om skiltede cykelruter i Oslo, 727 km ad en vandrerute, om et vikingeskib der vender omvendt, om 

Bennys debut som hjælpepræst... 

Den 12. december 2022 afholdt vi igen billedforedrag i Den Gamle Byrådssal. Denne gang var 

foredragsholderen Ida Riegels, der er konservatorie uddannet cellist. Hun fortalte bl.a. om sin 

cykeltur langs Rhinen, hvor hun cyklede med sin cello bag på cyklen og gav koncerter undervejs. 

Undervejs gennem foredraget spillede Ida nogle numre på sin cello. John fortalte også lidt om vores 

arbejde i Roskilde Afdeling og opfordrede tilhørende til at blive aktive i afdelingen. John havde 

forberedt en PowerPoint, der blev brugt i forbindelse med et muntert indslag, hvor nogle af os 

spillede på Idas cykel. Publikum deltog aktivt med spil på Idas cello samt sang julen ind. 

Hjemmesiden  

John lægger fortsat oplysninger, referater og vores cykelture mm. ind på hjemmesiden. 

Vores Facebook sider 

Den ene side ”Cyklistforbundet Roskilde” er åben, så alle kan læse, hvad der står, og kommentere 

på de indlæg, de læser. Bestyrelsesmedlemmer og Torsten kan slå indlæg op. Alle udefra kan også 

få deres indlæg slået op ved at sende dem til Torsten. Vi har i bestyrelsen haft et ønske om, at alle 

udefra også skulle have mulighed for selv at slå indlæg op for at gøre det nemmere at få mere 
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aktivitet på den åbne side. Torsten har arbejdet på det, men han har ikke kunnet se, at han kan 

indstille siden sådan, at det er muligt. I den sidste tid har der også været problemer for 

bestyrelsesmedlemmer mht. at slå indlæg op. Vi kan ikke slå personlige indlæg op, kun indlæg i 

Cyklistforbundets profil. Vi vil arbejde videre med at finde en bedre løsning ift. den åbne side.                                                                                                               

Den anden side ”Roscyklist medlem” er en lukket gruppe kun for medlemmer af Cyklistforbundet 

Roskilde afdeling, hvor medlemmerne både kan læse, kommentere og selv slå indlæg op. Der er 55 

medlemmer af den lukkede gruppe. 

Kampagnen Vi Cykler Til Arbejde  

Vi har ikke været aktive omkring VCTA i 2022, og vi har besluttet heller ikke at gøre noget aktivt i 

2023.    

Fritidsfestival 

I 2022 har kommunen ikke afholdt nogen fritidsfestival. Vi har endnu ikke hørt, om der bliver 

arrangeret en fritidsfestival i 2023, men hvis der gør, så har vi besluttet, at vi vil 

deltage.                                                                                                                        

Møde med Veje og Grønne Områder  

Vores årlige møde med Veje og Grønne Områder (VGO) blev afholdt  d. 30. januar 2023.  Vi havde 

før mødet sendt spørgsmål og emner, som vi gerne ville tale om. Vi havde fået spørgsmål og ønsker 

fra medlemmer i Viby og Jyllinge, som var taget med i det materiale, som vi havde sendt før mødet. 

John, Bjarne, Birthe og Susanne samt Bente Kloster fra Viby deltog i mødet. Fra Kommunen deltog 

Morten, Anita og Jacob.                                                                                                                         

Vi spurgte til de udvalgte projekter for 2021 og 2022 i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og 

mobilitet. Projektet med signalregulering på Maglegårdsvej udfor Musicon var tæt på at være 

færdigt. Udbedring af farligt vejsving på Sengeløsevej manglede afstribning, som ville blive udført 

til foråret. Navervængets tilkobling til Østre Ringvej var udsat, da den besluttede tilkobling ikke 

længere var mulig.                                                                                                                                 

Der var blevet udarbejdet et mobilitetsregnskab i slutningen af året 2022, vi kan finde regnskabet på 

kommunens hjemmeside. Et tema i regnskabet handler om cykling et andet om børn og unge i 

bevægelse. Om 2 år skal der komme et nyt mobilitetsregnskab.                                                      

Der var søgt midler til nye cykelstier i 2022 fra den statslige cykelpulje. Der var søgt midler til 

cykelsti på Dronning Margrethes Vej og til cykelsti på strækningen Gadstrup-Ramsølille-Ørsted. 

Kommunen havde desværre ikke fået tildelt midler til disse stier. Det var endnu ikke besluttet, om 

kommunen ville søge midler i 2023.                                                                                                   

Vi fulgte op på vores spørgsmål fra sidste år. På Universitetsstien var der blevet opsat kameraer ved 

den høje mur ved Ternehaven. Jacob viste os på computerskærmen, hvad kameraet fortæller om 

trafikken på stien. Kommunen mente stadigvæk, som vi også mener, at det ville være det sikreste, at 

få rettet stien ud her for at skabe bedre oversigtsforhold. Vi fornemmede, at det stadig var noget, der 

blev arbejdet på.                                                                                                                                      

Der var endnu ikke sat noget tidspunkt på, hvornår der ville blive etableret signalregulering på 

Københavnsvej ved Gl. Marbjergvej. Men vi fik at vide, at det nye erhvervsområde kunne få 

indflydelse.                                                                                                                                                 

I rundkørslen på Helligkorsvej havde der været færre konflikter imellem køretøjer og cyklister efter 

etableringen af bump i alle rundkørslens ben.                                                                                        
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Vi talte til sidst om vores nye emner. Vi spurgte til tilbagetrukne stopstreger for biler i lyskryds. Vi 

fik at vide, at vi gerne måtte melde ind til kommunen, hvis vi opdagede steder, hvor der ikke er 

tilbagetrukne stopstreger i lyskryds, da det er hensigten, at der skal være tilbagetrukne stopstreger i 

alle lyskryds.                                                                                                                                            

Vi spurgte til vedligeholdelse og beskæring af buske, træer mv. langs veje og cykelstier, dårlig 

belægning på Fjordstien i nærheden af Jyllinge og problemet med at biler parkerer på cykelstien. 

Omkring disse problemer blev vi bl.a. opfordret til at bruge kommunens Giv et praj.                                                                           

Vi spurgte til tidsplanen for renovering af cykelstien på Københavnsvej, den del der mangler fra 

Røde Port mod øst. Vi fik at vide, at stykket fra Hedeboparken til Østre Ringvej vil blive renoveret i 

2023. Resten af stykket ind til Røde Port afventer Fors’ gravearbejde. 

Både spørgsmål og svar (referat) kan, når det er færdigt, læses på vores hjemmeside under 

fanebladet trafikpolitik.  

 

Andre emner og aktiviteter, som vi har arbejdet med og deltaget i 

 

Henvendelser 

 

Vi har set på forskellige henvendelser fra medlemmer om: 

 

Bump på Brøndgade ved Asylgade og Kirkegade, som ønskes fjernet. Kommunen vil ikke fjerne 

bumpet. 

 

A6 ud for Koldekildevej, hvor en cyklist blev dræbt i 2022. Bjarne har skrevet til Vejdirektoratet 

om vores ønske om at ændre på vejforholdene så krydsning af vejen for cyklister og gående gøres 

mere sikker. 

 

Manglende tilbagetrukne stopstreger for bilister i kryds. 

 

Et forslag til mere sikkerhed for bløde trafikanter. 

 

Farlige forhold på Slæggerupvej. 

 

Problem omkring et vejbump i Jyllinge som gør, at der ligger grus, en cyklist var derfor faldet. 

 

Henvendelse fra et medlem i Roskilde pendlerklub som beskriver, at pendlere forhindres i at tage 

cykler med toget, efter DSB’s krav om pladsreservation er blevet indført. 

 

Aktives deltagelse i arrangementer 

 

Birthe, Torsten, John og Ida har deltaget i indvielsen af supercykelstien Roskilderuten i marts 2022. 

 

Susanne har deltaget i Cyklistforbundets Forårsseminar i maj. 

 

John deltog i afskedsreception for direktøren Klaus Bondam og gav ham en lamineret cykelhilsen 

fra Roskilde. 
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Birthe har været til broindvielse af broen over Trekroner Alle og broen i Søster Svenstrup, ved 

Bregnetved. 

Birthe har været til indvielse af en ny del af Skjoldungestien ved Gevninge. 

 

John og Birthe har været til borgermøde om Ny strategi for Roskilde bymidte. Kommunen har lagt 

en dialogplatform ud på nettet, hvor alle kan skrive om deres ønsker og ideer vedrørende bymidten. 

 

John har deltaget i Nytårskur og demokrati kalas i Den Gamle Byrådssal i januar 2023. 

 

Birthe, Torsten og John har deltaget i indvielsen af Cykelparkering ved Roskilde Station i januar 

2023. Her er der blevet etableret specielle pladser til parkering af ladcykler, mulighed for at låse 

cykler fast med systemet ”Bikeep” samt skabe, som har indbyggede stik, så batteriet til el cyklen 

kan lades op. Der findes tilsvarende cykelparkering ved Trekroner- og Viby Station. 

 

Susanne og Bjarne har været til møde om cykelmedtagning i tog i forbundet sammen med John 

Gade, Thomas Otzen og Claus Bonnevie i januar 2023.  

 

Peter har været til årsmøde i Friluftsrådet. Birthe har foreslået, at vi kan prøve at søge Friluftsrådet 

om tilskud til projekter. Peter har efter mødet givet os noget materiale fra mødet om, at der kan 

søges tilskud indenfor tre temaer – fysiske rammer for friluftsliv, børn og unges friluftsliv og 

vandfriluftsliv. Vi arbejder videre med at se på, hvad vi kan søge tilskud til. 

Planer for tiden frem til næste generalforsamling 

Vi skal finde ud af, hvordan der kan skabes mere aktivitet på den åbne Facebook side. 

Vi skal sammen med VGO finde frem til, hvilket tidspunkt, vi skal afholde vores møde med VGO 

på, så vi kan nå at påvirke Plan- og teknikudvalgets beslutninger på deres møde om cykelprojekter 

mv., som holdes i januar.  

Vi har talt om at skrive et digitalt jubilæums skrift om Roskilde Afdeling historie. Det skal ligge på 

vores hjemmeside. Vi er gået i gang med at finde materiale frem fra vores gemmer. 

Vi skal fortsat arbejde meget med vores formiddagshold, som giver os selv og alle deltagerne 

mange cykelglæder. Formiddagsholdene har også givet os nye medlemmer. Vi kan også fra 

formiddagsholdene arbejde på at få aktive til vores arbejde i afdelingen. 

 

Susanne Olsen 

 


