
 
 
Mødedato 27. september 2018 kl. 17.00-19.00 i lokale 360 
Der bliver serveret kaffe, the, vand, smørrebrød og chokolade 
 

Inviterede 
Agnes Nielsen – Landsbylaugene  
Arne Simonsen – Cyklistforbundet 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune 
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub 
Kristian Nordstrøm – MTB Sønderborg 
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center 
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune 
Mette Sehrt – Visit Sønderborg 
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub 
Pernille Petersen – Project Zero 
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub 
 
Gæster 
Aase Nyegaard – Formand for Teknik- og Miljøudvalget 
 
Afbud 
Connie Mark Skovbjerg – Sønderborg Kommune 
Kent Nissen – Fri Bikeshop 
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub 
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten 
Mette Uldall – Ungdomsrådet (udtrådt) 
Peter Krohn – Himex 
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg 
 

1.  Fotografering 
 

Gennemført 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Godkendt 

3.  Mød Karsten Justesen 
 

Punktet udsættes da Karsten Justesen – Direktør for 
Destination Sønderjylland blev forhindret i at deltage i 
dette møde. 
 

4.  Mød Aase Nyegaard 
 

Aase cykler selv en masse, rigtig meget sydpå i sine ferier. 
 
MTB Sønderborg: 
Synes, at samarbejdet med Sønderborg Kommune er 
rigtigt godt. 



Der er problemer med fejning af cykelstierne – specielt 
når landmændene benytter cykelstierne når de kører op 
på cykelstierne for ikke at være til gene for bilisterne. 
Replik: Maskiner og traktorer bliver større og er med til 
også at give udfordringer til veje. Det kan italesættes i 
TMU og forslag til hvilke tiltag man kan lave for at 
minimere kørsel på cykelstierne. 
Det handler formentlig om kommunikation og at 
landbruget ikke er obs på udfordringerne ved, at de 
benytter cykelstierne. 
 
Landsbylaugene: 
Hvornår går de i gang med cykelstien Elstrup-Fynshav? 
Replik: 
Der har været afholdt to borgermøder vedr. cykelstien 
Elstrup-Fynshav. På baggrund af input og forvaltningens 
vurderinger kommer sag på TMU den 9. oktober mhp.   
linjeføringen. Anlæggelsen af cykelstien påbegyndes i 
2019. 
 
Danfoss Cykelklub: 
Er rundkørslen i Guderup droppet? 
Replik: Ja, i den udformning er den droppet, men 
erstattes formentlig af anden løsning. Der afholdes 
borgermøde herom den 29. oktober kl. 17.00.  
 
Sønderborg Cykle Klub: 
Strækningen mellem Bøffelkobbel og Gråsten er vokset 
til, både på asfalten (en eller anden slags bunddække 
breder sig ud over cykelstien og ødelægger asfalten) og 
træernes grene hænger ind over cykelstien. Asfalten er 
også enormt dårlig og hullet. 
Replik: Aase tager det med til forvaltningen. 
 
MTB Sønderborg:  
Der er udfordringer med cykelafvikling over CHR. X’s Bro. 
Den er ubehagelig at køre over broen, både for voksne og 
børn. Man bør overveje om ikke der skal etableres et 
cykelspor udenpå broen. 
Broen er en hovedfærdselsåre og en hindring for at 
mange, specielt børn, vælger cyklen. 
Replik: Trafiksikkerheden over broen er på 
budgetforliget. Send gerne forslag og ideer til hvordan 
udfordringen kan løses. 
 
MTB Sønderborg: 
Forslag om cykelbusser. 
Replik: Cyklistforbundet har ikke villet bakke op om 
ordningen, da der var et sikkerhedsmæssigt aspekt de 



ikke ville være garanter for. Det er dog muligt, at 
forvaltningen arbejder videre med en frivillig form for 
cykelbusser på frivillig basis. Evt. ved at facilitere en 
platform og konceptuere det. 
 
Sønderborg Cykle Klub: 
Når man laver nye lysreguleringer, undrer man sig over, 
at der ikke er følere på cykelstien, så der ikke bliver grønt, 
når der ikke er biler. Konsekvensen er, at man bliver nødt 
til at køre over for rødt. 
Desuden kunne man lære fra storbyerne, at cyklisterne er 
prioriteret i lyskrydsene ved bl.a. separat lysregulering, 
grøn svingpil, hastighedstilpasning for at skabe flow. 
Replik: Gode ideer. Dem kigger vi på i forvaltningen. 
 

5.  Orientering fra forvaltningen 
a) Kampagne: ”Giv dit barn lov” 

 

Arbejdsgruppen for Bæredygtig Transport har lavet en 
cykelkampagne, der har haft sigte mod kommunens 
skoler. 
9 skoler deltog, ca. 1900 elever. Alle elever, der cyklede 
fik et stempel og den skole, der havde flest cykeldage, 
vandt en isbil. Rinkenæs Skole vandt og isbilen var et hit. 
Kampagnen satser vi på at gentage i en eller anden form 
fremadrettet. 
 

6.  Status på projekter 
a) Branding af Cykelforum 
b) God opførsel på cykel 
c) Klassificeringsskiltning 
 

a) Cyklismen tales op ved ”På Cykel i Sønderborg”. 
Cykelforum har fået en hjemmeside. I dag er vi blevet 
fotograferet – formålet er bl.a. branding via 
ProjectZero og Roadmap 2025. 
Der kommer ideer via hjemmesiden. Dem tager 
forvaltningen med på et senere møde. 

b) Der er lavet en film med Tankegang, og bl.a. 
Cykelforum har deltaget. Vi afventer pt. anden 
redigering. Men filmen i den oprindelige form blev 
vist. 
Det er ikke nok bare at vise filmen – der arbejdes på 
et event, hvor der kommer fokus på god opførsel. 

c) Der er skrevet en ansøgning om klassificeringsskilte 
på bakker. Vejdirektoratet har givet dispensation til 
opsætning af to skilte som forsøgsordning. Der skulle 
desuden laves målinger på 1.000 brugere. Der må 
desuden kun være max. 3 oplysninger på skiltet. 
Forvaltningen udfordrer Vejdirektoratet på 
udsagnene. 
 

7.  Mødetidspunkt og mødestruktur 
fremadrettet 
 

Fremadrettet lægges møderne fra kl. 19-21. 
Mødestrukturen er udmærket. Det er vigtigt, at der er 
god tid til at stille spørgsmål til gæsterne og vice versa. 
 



Der er forslag om, at der evt. lægges et møde mere ind. 
Det er der ikke opbakning til, så hellere små 
arbejdsgrupper og evt. ekstraordinære møder. 
 
Ønske om mulighed for at deltage via Skype. Det burde 
være muligt. 
 

8.  Kommunikation 
a) Hjemmesiden 
b) Facebook, Instagram 
c) Begivenheder 

 

Vi planlægger at slette kalenderen. Der er ikke 
indkommet nogle arrangementer. Klubberne lægger 
deres events på Facebook. Den får en chance til, så meld 
ind, hvis I har noget. 
Vi efterlyser billeder og historier. Vi har mulighed for at 
sende en journalist/fotograf ud til at skrive en historie. 
Slå gerne billeder, events og historier op på 
Facebooksiden ”På cykel i Sønderborg” med hashtags 
#ocykelisynneborre #påcykelisønderborg 

 

9.  Bordet rundt 
 

Forvaltningen: 
Der er kommet cykelparkering i Gråsten. 
 
ProjectZero: 
Roadmap-proces med fokus på elcykler og flere børn og 
unge på cykel. 
 
Linak Cykle Klub: 
Ønsker mere fokus på cykelhjelme. 
 
MTB Sønderborg: 
Ønske om pumpestation ved CHR. X’s Bro. Cykelforum vil 
gene have lov til at udpege steder til fremtidige 
pumpestationer. 
Har måttet aflyse et mountainbikeløb pga. for få 
tilmeldinger. 
Arbejder på at blive medlem af Dansk Cykel Union. 
Opfordring til at alle deltager i Friluftsrådets dag på Kær 
(Naturens Dag). 
 
Landsbylaugene: 
Ønsker jakker og T-shirts med logo, så vi er ens ved 
arrangementer. 
 
Visit Sønderborg: 
Henvendelse fra Friluftsrådet. Der er rigtig mange skilte, 
der er så blegnede, at de ikke kan læses. Det tages med 
til forvaltningen. 
 

10.  Udvælgelse af punkter til næste møde 
 

Cykelparkering 
Projekter i 2019 
 



11.  Evt. 
 

Medlemmerne opfordres til at sende forslag til tøj, dvs. 
farve, art, reflekser, osv. 
 

 
 
 


