
Cykelforum 
 
Mødedato 4. december 2017 kl. 15.00-17.00 i Gæstekantinen (2. sal i Rådhusannekset) 
Indgang ved Kvikcafeen, Rådhustorvet 7 (bemærk, at døren låses kl. 15.00) 
 
Inviterede 

Agnes Nielsen - Landsbylaugene 
Arne Simonsen – Dansk Cyklist Forbund 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune 
Connie Mark Skovbjerg – Sønderborg Kommune 
Flemming Nielsen – Linak Pendlerklub 
Kristian Nordstrøm – MTB Sønderborg 
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune 
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten 
Pernille Petersen – Project Zero 
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub 
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg 
 

Afbud 

Mette Sehrt – Visit Sønderborg 
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub 
Inger/Peter Krohn – Himex 
Kent Nissen – Fri Bikeshop 
Kirsten Danielsen – Wild card 
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub 
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Dagsorden og referat er godkendt 

2.  Velkomst og præsentation 
 

Nyt medlem af Cykelforum 

3.  Orientering 
a) Fra forvaltningen 
b) Fra Transportrådet 
c) Fra Bæredygtig Transport 

 

a) Der bliver i 2018 skabt et overblik over 
cykelparkeringer rundt om i kommunen. 
Både renovering af eksisterende 
cykelparkeringer og anlæg af nye. 
Medlemmer opfordres til at give input til 
eksisterende og ønsker om nye 
cykelparkeringer. 
Der er behov for fokus på skift mellem 
transportformer. 

b) Møde er udsat. 
c) Der har været møde tidligere i dag, hvor der 

bl.a. også er snakket om cykelparkeringer 
samt cykelbokse på både langtids- og 
korttidsbasis. 
 

4.  Cykelforum 
a) Vision 

Ønske om ændringer er indført i udkast til 
retningslinjer. 



b) Struktur 
c) Rolle 
d) Eksponering 

 

Talsmand for 2018 er Tina H. Johannsen. 
For 2019 ønsker Flemming Nielsen at være talsmand. 
Der skal i første omgang etableres en officiel 
mailadresse. Det skal undersøges om referater må 
ligge på Sønderborg Kommunes hjemmeside (evt. 
Polweb). 
 

5.  Status på projekter 
a) God opførsel på cykel 
b) Klassificeringsskiltning 

 

a) Adfærd omkring cykling skal der fokus på. Det 
skal undersøges hvor meget en 30 sekunders 
film inkl. kampagne kommer til at koste. 
Kristian undersøger pris ved Tankegang og 
forvaltningen undersøger om der er økonomi 
til projektet. 

b) Alle medlemmer går til deres bagland og 
hører ad om hvilke bakker, der er interesse for 
at få kvalificeret. 
Der er ønsker om, at ikke kun bakker med 
asfaltbelægning skiltes. 
Skabelon udfyldes og returneres til 
sekretæren senest 12. januar 2018. 
• Stigning 
• Længde 
• Navn 
Forvaltningen plotter ind på kort og 
forbereder sagsgangen internt, så overblikket 
er klart til næste møde. 
 

6.  Årshjul 
a) Næste års ønsker 
b) Budgetønsker (inden april 

2018) 
c) Ansøgninger til eksterne puljer 
d) Stand på Kulturnat 
e) Evaluering 

 

Punktet blev ikke færdigdiskuteret til mødet, men 
sekretæren har indplaceret ønskede punkter til møder 
således: 
 
Februar 

• Budgetønsker (bakkeskiltning, kampagnefilm 
og øvrige budgetønsker) 

• Kontaktpersoner udpeges til stand på 
Kulturnat (møde afholdes i april) 

• Opfølgning på projekter: 
o Kampagnefilm 
o Bakkeklassificering 

• Invitation af Flemming Justesen fra 
Destination Sønderborg vedr. Cykelstrategi 

• Status på hjemmeside/mail/referater 
 

Maj 

• Vidensdeling om eksisterende puljer 
• Opfølgning på projekter 
• Forvaltningen inviteres vedr. relevante emner 
• Invitation af kontaktperson fra lignende organ 

fra kommune 



 
September 

• Opfølgning på projekter 
 
December 

• Evaluering af Cykelforum 
• Opfølgning på projekter 

 
7.  Udvælgelse af punkter til næste møde 

Forslag 
a) Rundkørsel ved Guderup 
b) Cykelparkering 
c) Pendlerpladser 
d) Trafiksikkerhed 
e) Kampagner (”Vi cykler til 

arbejde”, ”Bike & Run”, ”Alle 
børn cykler”, osv.) 

f) Erfaringer fra andre 
kommuner og deltagelse i 
events/konferencer udsættes 
til mødet i maj 

 

Udsat 
 

8.  Bordet rundt 
 

Ikke nået 

9.  Evt. 
 

Møder afholdes i 2018 på flg. datoer 
• Onsdag den 28. februar kl. 17.00–19.00 
• Onsdag den 23. maj kl. 15.00–17.00 
• Torsdag den 27. september kl. 17.00–

19.00 
• Mandag den 10. december kl. 15.00–

17.00 
 

 


