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Referat:  

10.maj 2017 kl. 19 Bestyrelsesmøde  

Cyklistforbundet, Vestegnens afdeling  

Sted:  

Miljø og Energicenteret, 

Høje Taastrup Blvd. 54, 2630 Taastrup  

Tilstede:  

Christina, Arne, Knud Anker, Finn, Mogens og Hans Verner. 

Afbud:  

Natasha og Torben 

 

1. Referent og ordstyrer: Christina 

 

2. Referat fra sidste møde: Referat af 8.marts 2017 er godkendt via mails. 

 

3. Nyt fra Hovedbestyrelsen: Nyhedsmail modtaget 9.maj fra landsformanden Helle Gotsche. 

Mogens undersøger, hvordan alle bestyrelsesmedlemmer får alle nyhedsmail, så de ikke skal 

videresendes af dem som har fået det. HB  beder de lokale afdelinger hjælpe med 

”indsamling til støttebidrag”, HB. Vi afventer, hvad HB vil have os til at hjælpe med. 

Mogens sikrer at vi ALLE dvs. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får orientering fra 

Hovedbestyrelse.  

 

4. Kampagneforberedelser:  

a. VCTA, Gennemgik statistik, hvor mange der var med. Glostrup har særlig mange 

tilmeldte i forhold til de andre Vestegnskommuner, Mogens mener de er 

samarbejdspartner i kampagnen. Christina undersøger hvad det betyder, og kontakter 

Glostrup kommune.  

b. Firmacykelturen i Taastrup i juni den 9. blev drøftet. 

c. Vi kan cykle kampagnen er igang, Christina har været på kursus i Cykellege i 

Odense den 4.maj. Bestyrelsen accepterer at dække kursus-deltagelses-transport-

gebyr (kørsel, broafgift osv.), da kurset var arrangeret af Cyklistforbundet: Christina 

har PowerPointpræsentation omkring cykellegepædagogik og kan nu lave oplæg 

omkring cykellege til børnehaver, forældre og pædagoger. 6 børnehaver i Taastrup er 

med og Christina har besøgt den ene børnehave og lavet artikel til Taastrupavisen. 

Christina håber, at vi næste år udvider med flere børnehaver i andre 

Vestegnskommuner. Bestyrelsens medlemmer må godt finde kommunernes 

kontaktperson (sundhedskonsulent) for børnehaver, så de kan sprede 

kampagnemateriale. 

d. Store cykeldag, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Albertslund laver alle Store 

Cykeldag. Glostrup er ikke med. Christina spørger om, hvordan man kan få denne 

kommune med, da vi ikke har en repræsentant mere. Vi drøftede hvordan vi kan 

sprede datoen for storecykeldag for at få flere med på cykeltursdatoen.  

e. ABC kampagner: vi prøver at skaffe adgang til det centrale intranet til skolerne, 

hvor vi kan gøre os gældende med at fortælle om medaljeoverrækkelse af borgmester 

og vandrepokal.Gennemgår statistik og kan evt. annoncere i lokalavisen og 

nyhedsbreve. 
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5. ØKONOMI: Vi skal reservere ca. 5000 kr. til ABC-kampagnen. 

 

6. Nyt om Cykelture:  

 

a. 23. april tur med kulturøkologisk Center Albertslund til 3 kæmper: 27 deltog.  

b. Tirsdag den 25. april til Kroppedal, Taastrup arrangerede: 4 deltog,  

c. søndag den 30. april tur til 3 andre kæmper: 23 deltog.  

d. 7. maj tur med Naturfredningsforening og Taastrup:  14 deltog.  

e. Tirsdag 9. maj tur til alle kæmper fra Vallensbæk: 0 deltog. – 

 

Der blev drøftet at det var svært at få folk med om aftenen, siden ingen deltog ved 

aftenturene. Muligvis også fordi det endnu er så koldt. 

Finn opfordrer til at bruge standardoplysninger om turene jf. turkataloget til 

hjemmesiden (gerne mail og mobilnummer på turleder). Der blev opfordret til, at vi 

lægger ture og Store cykeldag og andre aktiviteter ind i Kultunaut.dk hjemmesiden. 

Lokalaviser trækker oplysninger ud fra www.kultunaut.dk, den elektroniske 

kulturkalender i DK. 

 

7. Hjemmesiden/facebookside. Opfordrer til at sende oplysninger om aktiviteter/fotos/cykel-

ture etc. til Mogens, som lægger dem på facebook. Finn modtager stof til hjemmesiden. 

 

8. Nyt fra kommuner:  

a. Ishøj: Arne fortæller om svarbrev fra Ishøj kommune omkring cykelstier i det nye 

Erhvervsområde Winthersminde ved Ishøj stationsvej. Arne udleverede svar fra 

kommunen. Vi skal blive ved med at gøre kommunerne opmærksom, på at der skal 

være en nem cykeladgang og sikker adgang for cyklister i nye og gamle 

erhvervsområder. 

b. Taastrup: Christina og Knud Anker laver udkast omkring rundkørsel for Taastrup 

Valbyvej og den uhensigtsmæssige dårlige cykelmodel kontra rundkørsel ved Netto 

Vesterparken/Høje-Taastrupvej til Kommunen og hvorfor de bliver lavet så 

forskelligt. Cyklister skal stoppe op og køre op og ned og har vigepligt ved Taastrup 

Valbyvej. 

c. Vallensbæk kommune: inviterer til frivillig fredagsfejring 15. 9 fra 15-22. Vi er 

også inviteret til foreningslederfesten. 

d. Glostrup har også inviteret til en festival i september. 

Vi har desværre svært ved at deltage i det hele, når vi kun er en til to fra hver kommune.  

 

 

9. Vi drøftede indhold til nyhedsbrevet. 6 børnehaver er med i kampagnen Vi kan cykle. 

Noget om alle vores cykelture og noget om store Store Cykeldag i hver kommune.  

 

10. Bordet rundt: 

 Mogens talte om indvielse af supercykelstien i Holte. Nr. 7 i rækken. Vi har fået gamle hefter 

fra Cyklistforbundets hovedafdeling, da der er blevet ryddet op i arkiverne. Finn foreslog, om vi 

skulle scanne dem ind og lægge dem på facebook/hjemmeside. Hans Verner fik dem med hjem 

til gennemlæsning. 

http://www.kultunaut.dk/

