Mødedato mandag den 05-02-2019 kl. 18.30 – 20.30 i lokale 360.
Der bliver serveret kaffe, the, vand, chokolade og frugt
Inviterede
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune
Karen Stensbæk Petersen – Omstilling Sønderjylland
Kent Nissen – Fri Bikeshop
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub
Kristian Nordstrøm – MTB Sønderborg
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune
Mette Sehrt – Visit Sønderborg
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub
Gæster
Jens-Kristian Mikkelsen, leder af Projekt og Anlæg (udsat til et senere møde)
Afbud
Agnes Nielsen – Landsbylaugene
Arne Simonsen – Cyklistforbundet
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg
1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

2.

Mød Jens-Kristian Mikkelsen, leder af
Projekt og Anlæg.

Udsat til et senere møde

3.

Orientering fra forvaltningen
I 2019 er den foreløbige tidsplan for
kampagner:
Februar/Marts
God opførsel på cykel
Marts
Elcykelkampagne
April
Hvervning af deltagere til ”Vi cykler på
arbejde”
 Cykeltjek
 Verdensmålsfestival
 Kontakt til
ungdomsuddannelserne
Maj
Giv dit barn lov

Der arbejdes på at få kampagnerne sat i værk.
Kampagnen ”God adfærd på cykel” arbejdes der med at
finde et arrangement hvor den kan præsenteres.
Fra uge 10 lanceres en elcykelkampagne med 4 borgere
fra Sønderborg Kommune.
Der skal gerne hverves 1.500 deltagere til ”Vi cykler på
arbejde”. Der kommer fokus på at få folk fra
ungdomsuddannelserne med.
Der kommer en analyse på den kollektive trafik, der bl.a.
kigger på de gratis buskort.
Giv dit barn lov kører sideløbende med andre kampagner
for at samle familien.

Vi cykler til arbejde
August
God opførsel på cykel
September
Alle børn cykler
4.

Bordet rundt

Kjeld/Gråsten Cykle Klub
Infrastrukturen i forhold til børns skolevej, skal der fokus
på – bl.a. belysning.
Peter/Danfoss Cykelklub
Der er mange, der cykler til/fra Danfoss hver dag, også
om vinteren.
Karen/Omstilling Sønderjylland
Glæder sig til cykelstien Fynshav - Elstrup. Saltningen ved
den første sne, var ikke optimal.
Leif/Vollerup 2Hjulcenter
Der er drøn på elcyklerne, mange i alle aldersklasser kan
se ideen med en elcykel.
Mette/Visit Sønderborg
Efterlyser billeder med cyklister til ny hjemmeside.
Kent/Fri Bikeshop
I Odense har de billeder på pylonerne og klistermærker
på lysreguleringer, hvor der står ”Tak fordi du cykler”,
hvilket kan overvejes i fm. kampagnerne.
Kristian/MTB Sønderborg
Der har været generalforsamling og Kristian var på valg
og blev genvalgt.
Der arbejdes på nye baner, toiletforhold og lys. Klubben
tager på den årlige tur til Harzen.
Britta/Sønderborg Kommune
Der kommer en cykelfærge som forsøg de næste to år.

5.

Brainstorming i grupper vedr.
projekter i 2019.

Da vi ikke var flere medlemmer til mødet gennemførte vi
brainstorming i plenum. Overskriften var ”der er brug for
indspark til hvad vi fremadrettet skal arbejde med”.
På sidste mødet var der en idé om at Cykelforum skulle
arbejder aktiv på at få transportpolitikker på skolerne. I
det det allerede noget, der er på programmet internt i
kommunen drøftede vi alternative muligheder for at
sætte fokus på børn og cykling.
Kunne man invitere skolebestyrelserne med til et
Cykelforummøde? Eller alternativt slå et slag for, at der
kommer en repræsentant fra skolebestyrelserne ind i
Cykelforum?

Kan der arbejdes på, at Cykelforum konceptuerer
”Cykelbusser” til/fra skole?
Infrastrukturen til cyklisterne er ikke prioriteret,
tværtimod virker det som om bilerne er favoriseret.
Cykelforum kan udpege problemområder og komme med
konkrete løsningsforslag.
Næste gang medtages små projekter, der kan gøre livet
lettere for cyklisterne – så sættes det ind på et kort og
tages med til forvaltningen.
Der skal fortsat sættes fokus på at Cykelforum ønsker at
være høringsberettiget ved projekter, der vedrører
cyklisme. Hvordan får vi gjort Cykelforum til en
uundværlig part når der tales cykling i Sønderborg? Vi
skal fortsætte arbejdet med at promovere Cykelforum.
Der ønskes en politisk pejlesnor for hvad der forventes af
Cykelforum. Hvilke de ønsker har byrådet?
6.

Udvælgelse af punkter til næste møde

Hvis Jens-Kristian Mikkelsen er klar med oplæg omkring
CHR. IX’s Bro, inviteres han med næste gang.
Der arbejdes videre med cykelbusser og infrastruktur.

7.

Evt.

Forbindelsen mellem forskning og praksis i fm. cykling
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/fra
ming-the-third-cycling-century

