
Bestyrelsesmødet Cyklistforbundet, 16. august 2017 Vestegnens afdeling   

Sted: Kolleruplund 63, 2625 Vallensbæk hos Mogens. 

 Tilstede: Natasha, Torben, Christina og Mogens 

Afbud:  Knud Anker, Finn og Arne 

Valg af referent og ordstyrer: Christina og Natasha er ordstyrer 

  

1.     Godkendelse og kort gennemgang af sidste mødereferat juni 2017  

 

2.     Nyt fra/orientering fra Hovedbestyrelsen 

Natasha fortæller om ECF generalforsamling og den store Velocity i Holland. 5 fra bestyrelsen 
deltog. 3000-4000 deltagere. Jens Peter fra Randers og Jette Gotsche fra Frederiksberg/ og formand 
er kommet ind i en gruppe for regler for kandidater. Vi kan læse mere fra Velocity konference fra 
deres hjemmeside. 

Natasha fortæller om fokus til at hverve flere medlemmer via hverveudvalget.  Man skal støtte en 
bestemt sag. Vi drøftede det lidt i vores afdeling. 

 Kommunalvalg - mail til Anne Forsbøl - projektkoordinator - hvad gør vi? 

Vi besluttede at vi selv kan skrive til Anne. 

Taastrup: Vi arrangerer Valgmøde med Naturfredningsforening. Et møde for politiker: 30. 
oktober. Miljøcenter arrangerer. (Drøftet at vi ikke umiddelbart vil betale for annoncering). 

Vallensbæk: Mogens har sendt forslag ind til Cyklistforbundet med, hvad de vil gøre for 
cyklister. 

Albertslund: Torben vil gå til kommunalmøder og spørge om bedre skiltning på cykelstier. 

Ishøj: Arne har lavet godt oplæg som allerede er sendt til Anne. 

Sindets dag - 10. oktober. Sundhedsdag 

Torben vil tage kontakt til de ansvarlige og CGS vil sætte sig sammen for at planlægge en 10 km 
rute. Torben kan tilbyde et par Rickshaw. 



Mogens vil parallelt med arrangere med Lasse Bo Brøns Idrætscoach fra Ishøj med Bo-fællesskabet 
i Vallensbæk/Nordmarken Kløverengen.  

Landsmøde 2017- 28.-20. oktober- forslag til mødet sendes 6 uger før- hvem vil med?  

Har vi noget der skal tages med drøftes? CGS ønsker evt. at lave et forslag om at oprette et udvalg 
omkring arbejde med børn og unge. Natasha undersøger om det er nødvendigt at lave et forslag 
eller foreslår det i hovedbestyrelse. Ellers vil Natasha gerne hjælpe med at få skrevet et oplæg, hvad 
udvalget evt. kan arbejde med. Det vil blive skrevet til hovedbestyrelsen inden.  

Natasha vil stille op igen og deltager fra hovedbestyrelsen til landsmødet. CGS deltager, men der er 
stadig en åben plads. Hvis ikke der er en ekstra bestyrelsesrepræsentant, må vi spørge et medlem. 
Men hvem kan vi spørge? spørg når referat, når ud til dem som ikke er med i dag, og ellers kunne 
det være med i nyhedsbrevet. 

3.     Nyt fra kommuner 

Manglende bestyrelsesmedlem Glostrup: Mogens fremlagde, at han foreslår at invitere 
Glostrupmedlemmer til et møde (ca. 56 medlemmer). Mogens har ringet og skrevet til nogle af de 
yngre deltagere, men mange har meddelt at de ikke har tid. Vi kunne evt. låne et lokale i Glostrup.  
Skal skrive et brev og invitere medlemmer med omkring Glostrup Festival i første omgang og 
derefter måske et brev til et møde. CGS laver oplæg ”Styrk Cyklisten i Glostrup”. Evt. med en 
cykeltur. Vi kan evt. kontakte ældresagen. 

 

4.     Glostrup: Grønt Råd har møde 24. august (bla. foredrag om tiltag om grøn mobilitet. 
CGS deltager). Natasha meddeler, at hun kender Centerchef miljø: Anders Asmin Andersen i 
Glostrup Kommune. Cykelpolitik/strategi skulle de måske/ bør de få opdateret.  

Hvad gør vi med Glostrup og aktiv medlem?? Har fået masser af materiale fra Glostrup kommune. 
Desuden, Glostrup festival- 25.-27 august, hvor vi kan deltage, CGS har fået afslag på at stille 
cykellegebane op til frestivalen.  

Vestegnens kulturuge 9-17.september.  Mogens har meddelt ”Kulturugen” om et arrangement i 
Vallensbæk omkring Rikshaw og et tegnearrangement (frivillig fredag). Vi skal selv kontakte dem 
Vkir.dk for et event. Man skal kontakte sin kulturkonsulent. Christina foreslår cykellege event eller 
Cykellegebanen for både store og små. Natasha og Christina slår sig sammen og finder måske på 
noget. (10. september, hvis vi kan nå det). 

 

 5.     Bordet rundt. Vi tog det under de andre punkter. 

  

  



6.   Kampagneforberedelser: Nyt om ABC kampagner. Statistik over deltagelse (CGS 
gennemgår statistik. De fleste har færre klasser med undtagen Vallensbæk i år. Desværre. Hvorfor 
vidste vi ikke, men Mogens vidste at kommunen næsten havde tilmeldt skoleklasser i Vallensbæk. 
Derfor var den ekstrem høj. 

Medaljer 150 stk. henter Mogens. Har bestilt. Vi skal have hentet pokalerne. Torben henter i 
Albertslund.  Arne henter i Ishøj. Taastrup skal have bestilt en ny Pokal. Mogens bestiller for 
Taastrup.  Husk at finde tid med Borgmesteren og koordinere med trafiksikkerhedsrepræsentant. 
Christina vil gerne gøre det for Glostrup. Mogens henter pokalen fra Glostrup og Vallensbæk. 

  7.       Nyt om Cykelture /hjemmesiden/facebookside 

Hvad skal vi have på til næste gangs hjemmesiden?  

CGS og Finn har drøftet at det meget svært at lægge noget på hjemmesiden, men at Finn i første 
omgang kontakter sekretær Hanne. 

Check opdatering på hjemmesiden, hvad skal vi skrive? Vi nåede ikke helt at drøfte hvad vi skulle 
have på hjemmesiden. Gode ideer skal stiles til Finn 

F.eks. F.eks.  Vestegnens Kulturuge…. Sindets dag 10. oktober etc. 

Vi talte om at de enkelte lokalhjemmesider på cyklistforbundets hjemmeskide. De fleste er meget 
inaktive, og det er kun 5-6 afdelinger som er virkelig aktive. Natasha vil tage det med til 
hovedbestyrelsen, og foreslår at der måske bliver arbejdet med vores lokale hjemmesider, hvis de 
skal bruges   

8.       Indhold til nyhedsbrev: Landsmødet kæmper for aktivt bestyrelsesmedlem fra 
Glostrup, som kan hjælpe. 

 

Næste møde torsdag den 28. september i Miljøcenter og mandag den 23. oktober. Sted aftaler vi 
næste gang 

 


