CYKELFORUM
Mødedato 28. februar 2018 kl. 17.00-19.00 i lokale 360 (2. sal i Rådhusannekset Vest)
Inviterede
Agnes Nielsen - Landsbylaugene
Arne Simonsen – Cyklistforbundet
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune
Connie Mark Skovbjerg – Sønderborg Kommune
Kirsten Danielsen – Wild card
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub
Kristian Nordstrøm – MTB Sønderborg
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune
Pernille Petersen – Project Zero
Gæst
Henrik Littau, Drift og Anlæg
Afbud
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub
Kent Nissen – Fri Bikeshop
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten
Mette Sehrt – Visit Sønderborg
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub
Peter J. Petersen – Danfoss Pendlerklub
Peter Krohn – Himex
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg
1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

2.

Mød chefen for Drift og Anlæg, Henrik Littau

Henrik Littau fortæller bl.a. om nye cykelstier,
asfaltprojekter på eksisterende cykelstier,
trafiksikkerhed, skiltning, cykelparkering,
skiftepladser, politisk og økonomisk prioritering.
Der blev fra Cykelforums side ytret ønske om
flere midler afsat til vedligehold af eksisterende
cykelstier (bl.a. fejning, rydning, saltning).
Der er fra Cykelforums side stadig et stort ønske
at være høringsberettiget. Henrik Littau tager den

med tilbage og får afklaret hvornår Cykelforum
skal på banen i forhold til den politiske proces.
3.

4.

Orientering fra forvaltningen
a) Vi cykler på arbejde
b) Cykelsti Elstrup-Fynshav
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFi
le.aspx?&file=4617_12133168&fusioni
d=12133166&web=2&docSysId=4617
#13

a) Der er orienteret om kampagnen ”Vi cykler til
arbejde”, bl.a. morgenmadsevents og
cykelfest. Læs mere på www.vcta.dk

Status på projekter
a) God opførsel på cykel
 Tilbud fra Tankegang
 Nedsættelse af arbejdsgruppe
b) Klassificeringsskiltning
 Proces for ønske om
bakkeklassificering
 Next step

a) Arbejdsgruppe er:
Kristian Nordstrøm
Flemming Nielsen
Kirsten Danielsen
Agnes Nielsen
Britta Quitzau
Der bruges lokale modeller for at få størst
mulig eksponering.

b) Der er ikke umiddelbart opbakning til at
deltage i borgermøde, da Cykelforum bør på
banen inden sagen når til borgermøde.
Hvis medlemmerne af Cykelforum har
betragtninger vedr. cykelstien kan disse
sendes til sekretæren.
Indtil der bliver fastlagt en procedure for
høring, sender sekretariatet relevante ting ud
til Cykelforum, så der er mulighed for at
komme med input.

b) Bakkerne er prioriteret jf. vedhæftede liste.
Sekretæren sender prioriteringslisten ud til
medlemmerne, der giver input. Tages op på
næste møde i maj.
5.

Bordet rundt

MTB Sønderborg: Den 11. august afholdes der et
stort MTB-løb med start på torvet til Mariekirken.
Tilmelding nødvendig.
Cyklistforbundet: Hvordan tolkes 2-1-vej ved
Sundsmarksvej? Sekretæren tager det med
tilbage til forvaltningen.
Opfordrer til ”Giv et praj” – det virker bare!
Tingene bliver hurtigt ordnet.

6.

Udpegning af personer til stand på Kulturnat
fredag den 24. august 2018.
Møder i Multikulturhuset kl. 1900:
 Infomøde onsdag 4. april
 Fordelingsmøde onsdag 6. juni

Der er ikke umiddelbart tilslutning til at have en
stand på Kulturnatten, da det mere ender i
reklame for cykelklubberne. Desuden kan man
heller ikke komme fra gaden og melde sig ind i
Cykelforum, så det giver ikke mening, at vi er
repræsenteret.

7.

Ønskes en stand på ”Mød det grønne køretøj”
lørdag den 5. maj 2018 kl. 10-15?

Cykelforum deltager ikke med samme argument
som Kulturnatten.
Invitation sendes ud til cykelklubberne via
medlemmerne i Cykelforum.

8.

Status på hjemmeside/mail

Hjemmesiden blev præsenteret.
Forslag om en lukket side kun for medlemmer af
Cykelforum, hvor høringsinteressante ting lægges
på hjemmesiden. Forvaltningen undersøger.
Der arbejdes på et logo, med de på mødet
fremkomne ideer.

9.

Budgetønsker til 2019

Ingen indkomne ønsker

10.

Udvælgelse af punkter til næste møde

Rolle og proces omkring høring
Bakkeskiltning
Status ”God opførsel”

11.

Evt.

Nil

