
Referat 13/6 2017 kl. 19 Bestyrelsesmødet Cyklistforbundet, Vestegnens afdeling  

Sted: Kulturøkologisk Center, Kanalens Kvarter 32, Albertslund, 
 

Tilstede: Mogens, Torben, Christina, Finn. 

Afbud: Knud Anker. Natasha 

1. Valg af referent og ordstyrer:  
Christina er referent. Mogens Ordstyrer. 
 

2. Godkendelse og kort gennemgang af sidste mødereferat maj 2017  
Ok godkendt via mails. Gennemgang af referat. Finn meddeler, at han vil 
lægge det på vores hjemmeside hurtigst muligt.  
 

3. Nyt fra/orientering fra Hovedbestyrelsen 

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får nu de samme nyhedsmails fra 
Sekretariatet. 

 
4. Nyt fra kommuner 

Ishøj: Der er ikke etableret noget cykelsti ved Vejleå vej. Vi afventer. 
Kommunen sender ikke noget ud til foreninger, selvom vi er registreret i Ishøj. 
Arne får kun noget fra turistkontoret.  
 
Torben modtager ikke noget fra Albertslund, Mogens foreslår at vi 
undersøger, hvem der er registreret under frivillig forening for 
Cyklistforbundet.  
 
Vallensbæk: Er registreret som frivillig forening. Kommunen sender meget ud 
til foreninger. I forbindelse med at Mogens har kommenteret cykelstier i 
Vallensbæk Torvevej og rundkørsler er Mogens blevet spurgt af vej og park 
om vi har forslag til den grønne kile. Mogens vil foreslå en cykellegebane. Har 
også fået invitation frivillig fredagsfejring (15. september) Vestegnens 



kulturuge, 9.september-17.sept (lørdag den 9.september i laver Albertslund 
”gang i byen” et tema. CykelJørgen/Torben arrangerer.  
Høje-Taastrup: Ikke noget nyt, men Christina kæmper stadig med Cykellege 
programmet.  
Glostrup: Det seneste møde i Grønt råd kunne Christina desværre ikke 
deltage alligevel. Der er kommet fra invitation til at deltage i Kulturugen, men 
vi mangler aktive medlemmer i Glostrup, Mogens vil hen over sommeren 
forsøge om ikke vi kan finde et medlem fra Glostrup til at repræsenterer 
foreningen, vi mener det er rigtig vigtigt at vi har en lokal repræsentant da 
Glostrup da Glostrup kommune faktisk er temmelig aktive og gerne vil have 
vores deltagelse. 
 

5. Bordet rundt: 
Torben meddeler, at vi måske kan lave et foredrag omkring en af sine 
cykelture i Glostrup. Arne fortæller, at cykelkursus for Røde Kors i Taastrup 
slutter på torsdag 15. juni, og starter igen i sensommeren. Det har været en 
succes. 
 

6. Kampagneforberedelser: afslutning VCTA, afslutning Jeg kan cykle. 
 

7. Store cykeldag afslutning: Val: ca. 100-200. Ishøj 28-34, 26 i Taastrup, 
Albertslund og Glostrup ingen ture. Torben meddeler at Rødovre har en 
fantastisk dag. Vi drøfter, hvorfor nogle kommuner ikke vil deltage aktivt med 
Store Cykeldag, da cykelafdelingen ikke kan løfte det store arbejde. Der ligger 
meget andet på denne dag eller et par dage inden. Vi må evt. tænke nyt for os 
som synes der skal komme flere. Vi arbejder meget på at få hjælpere. Vi vil 
gerne have nogen hjælpere til praktisk arbejde. Vi skriver det i nyhedsbrev og 
gentager det til generalforsamlingen. 

 

8.  Nyt om ABC kampagner: Der er sendt kampagne. Der skal tilmeldes inden 
den 18.august og kampagnen er fra den 4. til den 17.september ud til alle 
skoler fra. Husk at booke borgmester til præmieoverraskelser eller få at vide. 



Pokaler skal hentes tilbage inden kampagnestart. Mogens undersøger om 
medaljer. 
 
 

9. Nyt om Cykelture: Nye ture. Kulturøkologisk forening.  Har erfaring med at de 
laver cykelture, og derfor kom der så mange. Der skal være en tradition eller 
der skal være et tema, så det kan komme i avisen. Laver en ny tur til broerne i 
Kbh. 
 

10. Hjemmesiden/facebookside 

Drøftelse af hjemmesiden. Finn meddeler, at det stadig er svært at navigere 
rundt i. Finn og Christina vil skrive til Hanne og spørge om et kursus for 
webredaktører til hjemmesiden. Christina skriver til Hanne.  Vi sender et par 
fotos af Store cykeldag til vores webredaktør Finn. Finn laver en titel med 
”store cykel 2017.  
 
Drøftelse af facebookside: Det er bliver til en åben lukket gruppe og stadig 
med navnet Cyklistforbundet Vestegnen. For at slippe for 
statistikopdateringen. 
 

11. Indhold til nyhedsbrev drøftet. Arne sender ud. 
 

 

 

Nyt møde dato. 16. august i Vallensbæk, privat. kolleruplund 63. 

Torsdag 28. september afholdes i Miljøcenter. 

 


