Referat af møde i Cykelforum møde den 2. oktober 2017
Tilstede var:
Merete Dahlberg Schrøder
Arne Simonsen
Kristian Nordstrøm
Kirsten Danielsen
Mette Sehrt
Peter Petersen
Tina H. Johannsen
Agnes Nielsen
Kurt Prehn
Britta Quitzau
Louise S. Sørensen

Godkendelse af referat fra sidst
Orientering fra forvaltningen
Status på ansøgning til
cykelfremmepuljen

Godkendt
Møde i projektgruppe, der sidder med kampagner. Der er gennemført
transportvaneundersøgelse.

Cykelfremme i kommunalt regi

#givditbarnlov er kampagnen, der er rettet mod skolebørns forældre. Det
har på Facebook affødt mange kommentarer, bl.a. har trafiksikkerhed og
tilkørselsveje fyldt meget.
Der kommer en ny kampagne vedr. cykling til fritidsaktiviteter.

Orientering om Transportrådet

Dannet i kølvandet på sidste valgperiode – det vides ikke om det
reetableres efter næste valg.
Der sidder både politikere og repræsentanter fra erhvervslivet samt
forvaltningen. Transportrådet er ophav til Cykelforum og andre tiltag inden
for grøn transport.

Status på Kulturnatten

Cykelforum havde en stand på Kulturnatten, hvor der var et par stykker,
der deltog. Der kom ikke så mange mennesker, men der manglede
materiale og reklame. Det kan overvejes om der skal etableres fremtidigt
samarbejde med andre cykelentusiaster.

Budget 2018

Der er sat penge af til cykelstier i anlægsbudgettet. Flere af cykelstierne er
mere turistorienterede.
Der er sat 0,5 mio. kr. af til at forbedre trafiksikkerheden.
Der kommer flere og flere turister, der cykler. Gendarmstien skal
certificeres (sker hvert 3. år) – der hvor man ikke kan cykle, er der etableret
alternative ruter.

Bordet rundt

CMS ønsker skiltning af bl.a. stigninger, bakkenavne, mountainbikeruter.
Fremme af cykelstier Adsbøl, Avnbøl, Ullerup. Ønske om cykelsti fra
Brandsbøl-Oksbøl. Ønske om selvlysende solceller på alle cykelstier. Ønske
om ”cykelbokse”/cykelskure ved samkørselspladser samt mulighed for at
booke dem.
Cyklistforbundet har udfordringer med at tiltrække medlemmer. Folk ved
ikke hvad de skal bruge dem til – de tilbyder bistand og advokathjælp i fm.
trafikuheld.

Der er sat skilt op i fm. etableringen af en rundkørsel ved Guderup. Denne
er ikke projekteret endnu.
Cykelforum har til formål at sætte cyklismen på dagsordenen. Cykelforum
skal være en aktiv medspiller i anlægsarbejder og sikre, at der tages hensyn
til cyklisterne.
God opførsel, både i trafikken og terrænet bør sættes på dagsordenen. Det
kan være en lille film omkring indbyrdes færden i trafikken som Cykelforum
faciliterer. Filmen kunne skrues sammen som en beskrivelse af Cykelforum.
Hvis der skal bruges børn til en film, stiller Kirsten gerne børn til rådighed.
Tiltag fremadrettet









Ansøgning af eksterne kommende
cykelpuljer
Ansøgning af kommende
cykelpuljer internt i kommunen
Cykeludmelding til politikerne i
forbindelse med KV2017
Næste møde

Officiel mailadresse etableres. Kan evt. følges op af en hjemmeside.
Referater skal offentliggøres. Forvaltningen undersøger.
Cykelforum ønsker at være høringsberettiget. Forvaltningen
undersøger.
Der skal være fokus på Cykelforum – det kan evt. være via pressen.
Skiltning af stigninger og bakkenavne.
Film om god opførsel.
Gennemcykling af cykelstier med Go-Pro-kamera i forhold til
dokumentation af uhensigtsmæssigheder.

Pulje kommer i foråret. Forvaltningen undersøger.
Der skal være udfærdiget budgetønsker i april 2018.
Der kommer debatmøder, hvor det kan italesættes.
Fremadrettet holdes der møder skiftevis eftermiddag og aften.
Næste møde er den 4. december 2017 kl. 15.00-17.00.

