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Generalforsamling for Cyklistforbundet Vestegnen d. 7. marts 2022 
Sted: Voksenundervisningscenter VUC (Gymnasievej 10, Vallensbæk) 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Mogens Eliasen blev valgt som dirigent. Der var ikke behov for stemmetællere.  
 
Generalforsamlingen blev bekræftet indkaldt som foreskrevet i vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens årsberetning 
Cyklistforbundet Vestegnen (Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommune). 
 
Formanden, Christina Gylling Saadbye, gennemgik årsberetningen i hovedtræk. Medlemmerne havde fået 
årsberetningen tilsendt inden mødet.  
 
Året havde været præget af: 

• Samarbejde med de lokale kommuner for at fremme sikkerhed og cykelglæde for cyklister i 
området og en række lokale tiltag, ikke mindst for at få flere børn til at cykle. Herudover var der 
brugt en del kræfter på kommentering af byudviklingsplaner og kommuneplaner: 

o Høje Taastrup Kommune; Knud Anker Iversen/Christina Saadbye. Bidrag til 
Klimasekretariatet og deltagelse i møder. 

o Mogens Eliasen har lavet høringssvar for Vallensbæk kommune,  
o Arne Jakobsen, Ishøj Kommune, høringssvar og deltagelse i Grønt Råd.  
o Annelise Lysdal, Glostrup Kommune, høringssvar og deltagelse i Grønt Råd.  

• Indberetning af fejl og mangler vedrørende cykelstier og cykelforhold, delvist baseret på 
borgerhenvendelser og egne erfaringer. Politikerture i Høje Taastrup og Ishøj indgik som en effektiv 
måde at skabe opmærksomhed på udfordringer for cyklister, begge op til kommunevalget. Også 
kontakten til de tekniske forvaltninger i kommunerne er blevet udbygget. 

• Understøttelse af Cyklistforbundets store kampagner, der alle understøttes af de lokale kommuner:  
Vi Cykler Til Arbejde, Alle Børn Cykler, Vi kan Cykle og ikke mindst de tre Store Cykeldage (HT, Ishøj 
og Vallensbæk). Også ved lokalaktiviteter som Kids Tour, Vallensbæk, og Bæredygtighedsdagen i 
Glostrup bidrog CF aktivt.  

• Deltagelse i regionale tiltag som Supercykelstier, Gate21, Agenda Råd og samarbejde med 
beslægtede netværk 

• Hvervning af nye medlemmer  

• Formanden deltog på Landsmødet for Cyklistforbundet i Odense i oktober 
 

Mogens Sørensen fortalte, at ’Kids Tour’ også var planlagt for næste år, men formodentlig med en højere 
egenbetaling for deltagerne. Touren havde været meget populær, delvist pga. de mange sponsorerede 
præmier. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.   
 
3. Regnskab 
Kasser Arne Jakobsen fremlagde regnskabet, som var blevet tilsendt inden mødet.  
Største post var igen præmiering af vindere af ABC-kampagnen, dernæst en mindre udgift til annoncering 
af et vælgermøde.  
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Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt. 
 
Arne Jakobsen fortsætter som kasser. 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen består i princippet af en repræsentant for hver kommune i området og et antal suppleanter per 
kommune.  I øjeblikket er der ingen repræsentant fra Albertslund kommune. 
 
Nuværende bestyrelse betragtes som valgt. Bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til, hvem der er på 
valg i 2023. Der tages udgangspunkt i generalforsamlingsreferatet fra 2021.  
 
6. Valg af suppleanter 
Mogens Sørensen, suppleant fra Vallensbæk, meddelte, at han ønskede at fratræde som suppleant, men 
fortsat gerne ville bidrage ind i mellem.  
 
Knud Anker Iversen fortsætter som suppleant for Høje Taastrup Kommune. 
Christina Saadbye undersøger om Christina Vedelsparre, Høje Taastrup, er kandidat som suppleant. Hendes 
valg ville i så fald være godkendt af generalforsamlingen.   
 
7. Valg af formand 
Christina Gylling Saadbye blev genvalgt som formand for bestyrelsen 
 
8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
Som i de foregående år vil det være op til bestyrelsen at udpege delegerede for Cyklistforbundet Vestegnen 
til landsmødet. Alle medlemmer af Cyklistforbundet kan deltage i landsmødet, men med en udpegning som 
delegeret følger stemmeret og refusion af omkostninger. 
 
9. Valg ar revisor og revisorsuppleant  
Hans Verner Neumann blev genvalgt som revisor. 
Bestyrelsen søger efter en revisorsuppleant. 
 
 
10. Fremtidig virksomhed 
Christina Saadbye gennemgik bestyrelsens visionspapir for arbejdet 2022. Papiret var tilsendt inden mødet.  
 
Visionspapiret følger de hovedlinjer, der blev vedtaget på landsmødet i oktober 2021, og har særligt 
følgende fokusområder: 

1. Fortsat samarbejde med kommunerne omkring trafiksikkerhed og cykling, ikke mindst 
fremkommelighed og bomme, belysning, sikker cykelparkering, cykelarrangementer. I 2022 også 
åbning af Supercykelsti (Roskildevej, d. 23. marts 2022) og Tour de France starten i Danmark. 

2. Skaffe flere medlemmer, ikke mindst yngre medlemmer 
3. Søge at skabe større opmærksomhed på cykling som sundhedspotentiale og dens bidrag til 

klimadagsordenen og tættere samarbejde med kommunernes sundheds-, klima- og 
miljøpersonale. 
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4. Understøtte kommunernes arbejde med forbundets 4 faste kampagner: Vi Cykler Til Arbejde, Alle 
Børn Cykler, Vi kan cykle og Store Cykeldag. Undersøge muligheder for at præmiere den mest 
cykelvenlige arbejdsplads og undersøge særlige tiltag for at få unge til fortsat at cykle.  

5. Arbejde for større synlighed, bl.a. ved deltagelse i cykelrelevante arrangementer, læserbreve, 
indslag på sociale medier. 

6. Arbejde videre i netværk af andre frivillige med en beslægtet dagsorden, f.eks. Cykling uden Alder, 
Cykelforeninger, Røde Kors. 

7. Arbejde for ad hoc grupper udenfor bestyrelsen med fokus på særlige områder, bl.a.  cykelture, 
trafiksikkerhed medie udvalg.  

8. Gøre opmærksom på cykelture på Vestegnen. 
 
11. Eventuelt 
 
Der var følgende indslag: 

• Det kunne være en ide at sætte invitation til Generalforsamling op som plakat på unge-
uddannelsesinstitutioner i området og vinkle disse med en tydelig reference til værdien for 
klimatilpasning og bæredygtighed af at cykle.  

• Da der var en del andre, der arrangerede cykelture, både ad hoc og fast i alle kommuner, var 
kræfterne måske bedre anvendt på andre aktiviteter.  

• Visse kommuners ’Kys & Kør’ initiativer var ikke befordrende for børn og unges cykling til skole, og 
et oplagt opmærksomhedspunkt for forbundet. 

• Køge Bugt Strandpark var i gang med at udsende et visionspapir for fremtidig udvikling og en 
gennemgang af det gennem cykelbriller ville være en oplagt opgave.  

• Visse ideer til turistmateriale for området formodes at indeholde cykelsti informationer. En 
kvalificering af disse ville være en god ide. 

• Store Cykeldag var traditionelt en stor deltagersucces i Rødovre Kommune, der havde udviklet 
deres eget koncept for arrangementet. Der kunne være noget at lære der. 

• Der var et projekt i gang for at skabe en alternativ supercykelsti mellem København og Roskilde syd 
for jernbanen, med meget færre lyskryds og med anvendelse af ubrugte jernbanespor. Det ville 
kræve kommunernes vilje til at investere i nye cykelstier, bl.a. i Glostrup, hvor der ikke tidligere 
havde være opbakning. Bestyrelsen ville få adgang til projektideen og materiale.  Ideen indgik også 
som en del at mulige Supercykelstier med mellemlang/lang horisont.    

 
7 maj 2022ville Albertslund holde ’Grøn Dag’.  Jørgen Hansen tilbød at deltage ved en stand, hvis CF 
Vestegnen ville være med.  
 
Mogens Eliasen og Christina Saadbye takkede for fremmødet og inviterede alle til at kontakte bestyrelsen 
med ideer og bemærkninger. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Før Generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret Ivar Tønnesen til at holde foredrag om sine cykelture 
Jorden Rundt (1977-79) og komme med et par forslag til ture omkring Østersøen og i Danmark. 
Arrangementet havde være velannonceret i de fleste kommuner og havde tiltrukket en del interesserede 
gæster.   
 
Referent: Annelise Lysdal 

 
 


