
Referat af møde i Cykelforum møde den 9. august 2017 

Til stede var: 

Merete Dahlberg Schrøder 

Flemming Nielsen 

Agnes Nielsen 

Kjeld Jacobsen 

Kristian Nordstrøm 

Kurt Prehn 

Pernille Petersen 

Peter Petersen 

Tina H. Johannsen 

Arne Simonsen 

Leif Jacobsen 

Patrick Wildenradt 

 

 

1. Præsentation (mange nye) 

Kurt byder velkommen, og alle deltager præsenter sig 

Dagsorden bliver godkendt 

2. Gennemgang af sidste referat 

3. Nyt fra forvaltningen 

 Kampagner info/Transport strategien 

Kurt orienterer om Giv dit barn lov kampagnen 

 Transportvaneundersøgelsen 

Kurt orienterer om det overordnet resultat af skoletransportvaneundersøgelsen. 

 Kommende cykelpuljer fra Staten 

Det arbejdes på en cykelsti ved Kværs, som endnu ikke er færdiggjort. 

Der orienteres om cykelstien mellem Elstrup og Fynshav, som forventes afsluttet i 

2019.  

Der orienteres om cykelpuljerne, og de mulige projekter der kan søges om, herunder 

forlængelse af supercykelstien, etablering af cykelsti ved drejet, Kegnæs, 

cykelparkering, og reflekser på cykelstierne i det åbne land.  

Kurt undersøger hvorvidt der må parkeres på en 2 minus 1 vej, på baggrund af en 

henvendelse til cykelistforbundet, Arne Simonsen.  



Pernille orienterer om EU-ansøgningen på 90.000 Euro til transportområdet. 

 

4. Kommunevalg 2017 – en strategi? 

Drøftet.  

5. Vintercykling? Rådgivning/tilbud 

Der drøftes hvorvidt der skal informeres om vintercykling, herunder råd og vejledning.  

Informationen kan se via lokale medier og kommunes hjemmeside.  

Kurt fremsender et eksempel som inspiration. 

Merete forslå at der kan laves et kursus, om hvordan man vedligeholder sin cykel.  

 

Der forslås at der laves et offentligt cykeltjek, i forbindelse med et større arrangement 

(kulturnatten i september), hvor borgerne få gode råd og lærer hvordan man laver et 

cykeltjek på en cykel, eller et andet, dog også med et andet trækplaster.   

Der kan laves en idé kasse, og fortælle om giv et praj –download med en QR kode. 

Der overvejes at lave T-shirts eller en trøje hvorpå der står cykelforum, som kan 

anvendes i forbindelse med arrangementer. Kurt undersøger dette. 

Kurt undersøger hvorvidt vi kan få en bod, vi kan evt. stå sammen med MTB’erne.  

6. Crittical mass – eller anden cykel event? 

Der kan laves små cykelevent, hvor der bl.a. opstilles en cykelsimulator. 

Der drøftes hvorvidt der skal afsættes ressourcer til at besøge skolerne, og lærer dem 

om vedligehold og færdsel i trafikken. Derudover lave nogle cykelevent på skolerne, som 

gør det fedt at cykle.  

7. Presse/Info/kommunikation til ”baglandet” (face book etc.) 

Cykelforummet har behov for at være synlig i det offentlig rum igennem læserbreve og 

pressemeddelelse.  

Kurt rundsender giv dit barn lov videoerne, som kan deles på de sociale medier.   

 

  



8. Kontakt til cykelforum i Kolding andre steder? 

Der tages kontakt til cykelforummet i Kolding, hvor der evt. arrangeres et besøg i Kolding 

eller Sønderborg.  

Kurt tager kontakt.   

9. Bordet rundt/eventuelt 

Ingen bemærkninger 

10. Handleplan/konklusion 

Der etableres en arbejdsgruppe, som bliver tovholder for arrangementet kulturnatten.  

I boden står vi står 3-4 i boden på skift – dette meldes ind når det praktiske er på plads.  

11. Næste møde, samt dato for input til dagsorden hertil. 

Møderne afholdes skiftevis formiddag, eftermiddag og aften. 

Næste møde forventes afholdes i uge 40 eller 41. 

Input til dagsorden: 

 Gennemgang af formål, således at der er fælles billeddannelse.  

 Inddragelse af erhvervslivet, og mulighederne for at låse cyklen inden og tage et 

bad. 

 Udarbejd et katalog med idéer som kommunen kan prioritere indenfor cyklisme  

 Drøfte om hvorvidt cykelforummet skal udarbejde en pressetekst omkring 

vintercykling. 

 


