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Generalforsamling i Cyklistforbundet Hillerød 4. marts 2020 - Referat 
 

Foredrag  
Mødet blev indledt med et foredrag ved Casper Ottosen fra Dansk Cykelturisme, som er en lille forening 
stiftet af Cyklistforbundet, VisitDenmark, Campingrådet, Dansk Turismefremme, Sydvestjysk 
Udviklingsforum og Østdansk Turisme i oktober 2014. Foreningen har til formål at fremme cykelturisme i 
Danmark og har i dag 4 ansatte og 35 medlemmer. 60% af finansieringen kommer fra projektmidler. Casper 
fortalte om det arbejde han står for med kvalitetscheck af de nationale cykelruter. Ruterne bliver vurderet 
ift. en række parametre som sikkerhed, tryghed, belægning, skiltning og service (spise- og sovemuligheder). 
Der rapporteres for hver kilometer. Rapporten videregives til de kommuner, som ruten løber igennem, og 
til Vejdirektoratet, så de kan følge op. De sender også ofte rapporterne til Cyklistforbundets lokalafdelinger, 
men det sker ikke systematisk. Det er lidt forskelligt, hvor gode kommunerne er til at følge op. En af de 
gennemgående udfordringer er den meget forskellige skiltning. Casper fortalte også om deres arbejde på at 
skabe mere fleksible rutemuligheder ved et såkaldt knudepunktsnet. Se mere på: 

www.cykelturisme.dk og www.knudepunkter.nu  

I den efterfølgende diskussion blev der bl.a. talt om udfordringerne med at krydse landsdele med en cykel. 
Der blev også efterspurgt en fuld oversigt over de nationale, regionale og kommunale cykelruter samt hvor 
der er nedlagte jernbaner. Et par nyttige hjemmesider er: 

https://www.bikemap.net/en/l/2623032/ og www.denmarkbybike.dk 

 

Herefter gik vi over til den formelle generalforsamling med dagsorden jf. vedtægterne. Leni bød som 
formand velkommen og særligt velkommen til Jan Bährentz fra Trafik, Vej og Park samt Peter Langer, som 
sidder i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik. 
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1. Valg af dirigent og referent 
Lis Jørgensen blev valgt til dirigent. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
(senest 14 dage før) via email sendt 14. februar samt annoncering i Cyklister i januar og på 
Cyklistforbundets hjemmeside. 

Jesper Jerlang blev valgt til referent. 

2. Bestyrelsens beretning 
Leni Blensø fortalte om bestyrelsens arbejde i det forgangne år: 

Vi har holdt 5 møder med kommunen (Trafik, Vej og Park) om især ”missing links”. Kommunen har en 
oversigt over 35 ”missing links”, som er strækninger, hvor der mangler gode cykelforhold, og de har bedt os 
om at besøge, vurdere og prioritere dem. Blandt vores hovedprioriteter er man nu ved at gå i gang med 
Frejasvej/Selskovvej og færdig med Holmegårdsvej. Vi har også talt om skiltning, hvor vi gerne vil have 
skiltet stiernes endemål og afstand, men hvor svamp på Skanseskolen gjorde, at kommunen måtte 
omprioritere midlerne. Vi har også talt om cykelparkeringen på Carlsbergvej, som er blevet lidt bedre, og 
om chikanerne på Jespervej, der ofte står skævt og kan være farlige for cyklister (et af vores medlemmer er 
faktisk kommet til skade) – vi har hørt, at Trafik, Vej og Park ønsker at nedlægge dem og erstatte med andre 
løsninger. Og vi har diskuteret stien bag Sundhedshuset, som lige er åbnet. Stien foran svømmehallen og i 
øvrigt også resten af stien er fællessti, dvs. det er shared space, så der skal tages hensyn til fodgængere. 

Vi har deltaget i Cyklistforbundets Cykelland.nu kampagne, hvor der er lavet 44 indberetninger i Hillerød 
Kommune (4.000 på landsplan). 

Vi har haft læserbreve i lokalaviserne om Cykelland.nu kampagnen, herunder dialog med Kirsten Jensen om 
missing links og samarbejde og om parkerings- og trafikforholdene på Carlsbergvej. 

Vi har arrangeret cykelture: 4 eftermiddagsture (2 i maj og 2 i august til Nødebo, Skævinge, Uvelse og 
Allerød), 3 heldagsture i maj, juni og august til Holte/Birkerød, Esrum kloster og Nivågaard. 

Leni deltog i årets cyklistprøve for 6. klasserne, hvor hun stod sammen med nogle elever og skulle 
bedømme svingende cyklister. 

Vi har deltaget i kommunens arrangementer om: Borgermøde om klimastrategi i maj, møde om Hillerød 
Station i maj, Borgermøde om Bynær natur i Hillerød i august, Bevæg dig for livet arrangement for 
foreninger i Hillerød i november. Det har bl.a. givet gode muligheder for at blande os med andre 
foreninger. 

Vi deltog i Cyklistforbundets landsmøde i Høje Tåstrup i oktober, hvor vi havde et forslag om gratis 
medlemskab for unge VCTA deltagere. Forslaget blev nedstemt, men bestyrelsen blev forpligtet til at lave 
nyt introduktionstilbud. Vi har fået en ny god hovedbestyrelse. 

Vi var i 2019 ikke aktive i hverken Vi Cykler Til Arbejde eller Alle Børn Cykler kampagnerne. Hillerød ligger 
lavt mht. deltagelse i ABC. 

2. april er der et møde om nedsættelse af hastighedsgrænser i Trafikministeriet, hvor en delegation fra 
Hillerød deltager. 

Til orientering, så nævnes i Kommunens budget 2020-23 følgende af særlig interesse for os cyklister: 

 Missing links i Cykelstinettet er nævnt som særligt indsatsområde i punkt 6 
 Punkt 77 under  ’Vores fremkommelighed og trafiksikkerhed’: 

Når vi vælger at cykle i stedet for at køre i bil modvirkes trængsel på vores veje. Vi arbejder med en 
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række cykelsti-projekter frem mod 2022. F.eks. cykelstier på Holmegårdsvej, Frejasvej og Selskovvej 
samt stier i byudviklingsområderne Ullerød Nord og Favrholm. Vi har afsat penge til cykelstien ad 
Tamsborgvej . 

 
I 2020 vil bestyrelsen: 

 Følge op på missing links med kommunen (især Milnersvej og Helsingørgade) 
 Arbejde på at få fjernet chikanerne på Jespervej chikaner 
 Sikre gode cykelregler for Torvet (Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik har nu godkendt cykling 

over Torvet, er det er også skiltet) 
 Arbejde for gode cykelparkeringsforhold ved Carlsbergvej 
 Arbejde for cykellandeveje  
 Deltage i VCTA med konkurrence blandt deltagende hold (hvor de skal komme med forslag til 

forbedringer) 
 Arrangere 8 cykelture, heraf 3 sammen med Danmarks Naturfredningsforening 

Vi har i Hillerød afdeling 211 medlemmer. 

I forlængelse af formandens beretning blev følgende diskuteret: 

 Afstanden mellem cykler i nye cykelstativer på Helsingørsgade (hvor vi ikke har været inddraget) 
 Ramper i Slangerupgade ved Føtex og på Milnersvej og Carlsbergvej og Munkeengen  
 Nødebostien – hvor Jan oplyste, at kommunen har en tæller i tunnelen, så man kan lave statistik på 

hvor mange der bruger den 
 Kommunen har ny klimastrategi i høring – vi må gerne sende høringssvar om hvad man kan gøre 

frem til 2. april  
 Der blev opfordret til at bruge “Hillerød borgertip” ifm. alle obsererede problemsteder. Man kan 

både bruge en særlig app og kommunens hjemmeside, men kun på appen får man tilbagemelding. 

Herefter blev formandens beretning godkendt. 

3. Regnskab 
Jesper Jerlang præsenterede regnskabet for 2019, hvor årets resultat blev et forbrug på 2.871 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 

Jesper præsenterede derefter budgettet for 2020, der samlet er på 2.000 kr. og godkendt af 
hovedbestyrelsen. 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse 
Siden sidste års generalforsamling er Lis Jørgensen udtrådt af bestyrelsen, og Hanne Poulsen trådte ind som 
suppleant. 
 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg (blev valgt for 2 år i 2019): Jesper Jerlang. 
 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: Leni Blensø, Ole Breidahl, Jytte Thorbek og Hanne 
Poulsen. Alle blev genvalgt. Valgtet er for 2 år jf. vedtægterne, dog blev Leni Blensø valgt for kun 1 år. 
 



4 
 

6.  Valg af suppleant 
Den hidtidige suppleant, Patrick Nowicki, var villig til genvalg, og blev valgt som eneste suppleant. 
 

7. Valg af formand 
Leni Blensø blev genvalgt som formand. Der var ros til hendes arbejde som formand. 
 

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til senere på året at vælge de 2 delegerede, som 
afdelingen kan have med på landsmødet, som ligger i oktober/november. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Patrick Nowicki blev genvalgt som revisor. Jakob Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

10. Fremtidig virksomhed 
Dette punkt blev dækket under punkt 2. 
 

11. Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende nævnt: 
 
Tak til bestyrelsen for en god indsats. 
 
Lidt reklame for Nordsjællands Delebiler. Kan også bruges til at køre ud til en cykeltur. 
 
Jan fra Trafik, Vej og Park oplyste:  

 at udvalget lige har frigivet bevillingen til cykelsti langs Tamsborgvej, så arbejdet vil begynde efter 
sommerferien. 

 Cykelparkering i Helsingørgade er allerede sat op, leveret af Veksø, og de lever fuldt op til 
retningslinjerne – også mht. ikke at ødelægge magnetlygter på hjulene.  

 Sti langs Milnersvej foran Royal Stage er næsten færdig. Hvor det før var en fællessti, bliver det nu 
opdelt i fodgængerareal og cykelsti. 

 
Der er behov for forskellige løsningsmuligheder også alternativer til stier, fx at indføre cykelgader. Der blev 
spurgt, om Østergade være forsøg som cykelgade, men problemet er, at der ikke er cyklister nok til bare at 
skilte. Østergade vil komme op i udvalget næste måned, hvor man vil diskutere mulige løsninger, fx 
markering på kørebanen.  
 
Bestyrelsen håber at se alle på årets cykelture. 
 
Dirigenten kunne lukke generalforsamlingen kl. 21:44. 
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