
Referat fra Bestyrelsesmøde Cyklistforbundet, Vestegnens afdeling - 4.april 2022 

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

Til stede: Mogens E., Christina, Knud Anker 

Afbud; Annelise, Natasha, Arne                                                              

1.       Valg af referent og ordstyrer: 
Knud A. referent 
  
2.       Godkendelse og kort gennemgang af referat efter generalforsamling 7.marts. 
Referat er godkendt 
Valgt for et år: Christina, Arne, Knud Anker 
Valgt for 2 år: Mogens E, Natasha og Anne-Lise 
Christina Vedelsparre er ikke medlem og kan således ikke være suppleant. 
Christina sørger for at Hanne Ø. får referat til hjemmesiden. 
Drøftet ønske om flere cykelture. P.t. henviser vi til andre organisationer der arrangerer cykelture 
eller også skal vi have nogen cykelgrupper, der ønsker vi skal cykle med dem. 
  
3.       Bordet rundt fra kommuner 
 Ishøj 
 Vallensbæk: møde afholdt med foreninger i Vallensbæk. Store cykeldag, Alle Børn cykler. Kids 
Tour. Der skal nedsættes et Agenda-råd hvor Mogens godt vil være med. Her vil Mogens – hvis han 
bliver valgt - arbejde for en målbar klimastrategi. Mogens vil minde om Cykelhandlingsplan som 
lovet i 2021. 
Glostrup: Vi cykler til Arbejde – fuld opbakning fra Direktøren i Fødevarestyrelsen i 
Glostrup.  Cykelvæksthuset vil hjælpe Fødevarestyrelsen til at blive en cykelvenlig arbejdsplads. De 
kommer på besøg og gennemgår Fødevarestyrelsens initiativer. Christina koordinerer VCTA med 
bæredygtighedskonsulent og deltager når Cykelvæksthuset kommer på besøg. 
Albertslund 
 H-Taastrup: Kontakt med Christina Vedelsparre (forældrerepr. Fra Taastrup Realskole). Aktion ved 
skolen fredag 1.4 og 4 uger frem. 
Christina forbereder sig til møde i Trafiksikkerhedsudvalg. Fik forskellige input på mødet. 
Store cykeldag i samarbejde med kommunen. Christina ønsker ikke at være hovedansvarlig. Vil godt 
være medhjælp. Henvendelse til borgmester: Se din cykel fra en cykelsadel den 12.5. (Christina 
sender brev til Borgmester. Knud A. laver udkast til brev med eks. Hvad der kunne vises frem). 
 
Friluftsrådet: Christina var til generalforsamling i København V med stor pulje der kan søges. 
Multicykelstier/friluftsliv i Vestskoven. Temaprojekt sammen med en fra Rødovre (spejder). 
Esbens Vænge cykelture. Christina stiller sig til rådighed hver mandag kl. 16.30-17.30 med håb om 
at kredsen kan udvide sig. 
Cykelparkering. Tjek af cykelparkeringsplads. Knud A. i dialog med vejchef Lars Koch både om at der 
ryddes op og om at de gøres mere sikre. 
City 2. Lars Koch har lovet at tage kontakt til City 2 vedr. deres ansvar for bedre cyklistforhold. Knud 
A. forfølger sagen. 
 Skoler og politikerne. Alle politikerne inviteres til at overvære trafikkaos på Borgerskolen den 22.4. 
kl. 7.45. Christina skriver. Knud A. laver oplæg. 
Trafikplanlæggerne. Opfølgning på dialogmøde i Agendarådet. Ryk Marie-Louise. Knud A. spørger til 
hvordan det går. 



Erhvervsliv.  Der er nu sat en konkurrence i gang om at være den mest cykelvenlige arbejdsplads. 
Præmier (2 malerier) overrækkes den 9.6. kl. 10 og kl. 13. 
  
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. 
Der kan deltage en mere, men hvem? 
  
6.       Nyt om Cykelture /hjemmesiden/facebookside 
Send til Mogens når vi har noget. 
  
7.       Indhold til nyhedsbrev 
Ikke berørt 
  
8.       Næste møde 
9. maj kl. 19.00 i MEC. 

 


