Mødedato mandag den 25-11-2019 kl. 18.30 i lokale 360 (smørrebrød fra kl. 18.00).
Til det ordinære møde, bliver der serveret kaffe, the, vand, chokolade.
Inviterede
Agnes Nielsen – Landsbylaugene
Anneke Beltman –MBT Sønderborg (afløser for Kristian Nordstrøm) – annekebeltman@gmail.com
Arne Simonsen - Cykelmotion NSU
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub
Jørn Nielsen – Cyklistforbundet
Karl Hasberg, Sønderborg Ungeklimaråd
Kent Nissen – Fri Bikeshop
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub
Kristian Nordstrøm – MTB Sønderborg
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune
Mette Sehrt – Visit Sønderborg
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub
Rasmus Madsen, Sønderborg Ungeklimaråd
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg
Gæster
Bente Blenstrup, Projektleder for Tour de France Sønderborg
Afbud
Karen Stensbæk Petersen – Omstilling Sønderjylland
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten

1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

2.

Mød Bente Blenstrup, projektleder for
Tour de France Sønderborg

Bente er projektleder for Tour de France (TdF) og er til
daglig tilknyttet Sønderborg Kommune som
afdelingsleder for Kultur, Event og Fritid.

Gør jer gerne nogle tanker om hvad
jeres klub kan byde ind med.
Kan repræsentanterne i Cykelforum
være bindeled til klubberne?

På baggrund af benarbejde af Alex Pedersen og Joachim
Andersen har siden 2012 arbejdet med at få TdF til DK.
Der var ikke den store begejstring vedr. at lægge TdF i Dk,
da det er langt fra Frankrig og krævede to hviledage.
DK blev solgt på baggrund af, at København er en af
verdens største cykelby samt kulturen i DK om at cykle.
En af forudsætningerne for, at det blev Sønderborg, var,
at rytterne kan transporteres til Frankrig på max. 45
minutter.
En anden faktor har været ”Udsigt i verdensklasse” og
det faktum, at vi har afholdt spejderlejr, kandideret til
kulturhovedstad samt flere store begivenheder på
tapetet, bl.a. Royal Run, Genforening, m.m.

Den politiske opbakning er nødvendig for at man som
kommune kan ”spille med”.
Kommunen kan ikke løfte opgaven alene og derfor er der
brug for aktivt medborgerskab, herunder cykelklubberne.
Kommunens styrkepositioner er:
- Glokal
- Grænseland
- Handlekraft
Der er sammen med København, Roskilde, Nyborg og
Vejle og nationale interessenter, dannet et selskab,
Grand Depart I/S, hvor der er skudt 88 mio. kr. i (10 mio.
kr. for Sønderborg Kommune).
Udfordringerne ligger bl.a. i at man ikke ved hvor mange,
der dukker op. På landsplan vil man nok kunne op på ca.
900.000 personer.
Det transmitteres til 190 lande, så her sikres international
eksponering. Ruten offentliggøres primo 2020.
Succeskriterierne læner sig op ad Grand Depart I/S’:
- God og korrekt afvikling
- Lokal, national stolthed
- Sælge DK mest muligt
- Gul folkefest
- Overholdelse af budgettet
Siden offentliggørelsen er der arbejdet med
projektorganisationen:
- Politisk styregruppe
- Administrativ styregruppe
- 3 knudepunkter
o Kommunikation og presse
o Afvikling af cykelløb
o Aktiviteter og folkefest
- 2 fokusområder
o Turisme, markedsføring og branding
o Frivillige traffic officials
- Adskillige arbejdsgrupper
Der lanceres et 100-dages program, hvor der er
aktiviteter på alle planer.
Der er tæt samarbejde med politiet, bl.a. i fm.
trafikafvikling.
Der skal bruges rigtig mange frivillige til mange forskellige
opgaver. Der arbejdes på at lancere et program hvor de
frivillige kan registrere sig selv og deres kompetencer.
Det er endnu ikke afklaret om man som forening kan
tjene noget på at stille folk til rådighed.
TdF bliver løftestang til:
- Cyklisme
- Sundhed

-

Fællesskaber
Branding og kendskab

Grundfortællingen bliver Et land, to hjul og ”Sønderborg,
Verdens grønneste målby”.
Der bliver afholdt infomøder, workshops,
interessentmøder, o.lign.
Man kan følge med på http://sonderborg.dk/da/tour
Cykelforum anses for at være en meget særlig medspiller,
både til aktiviteter inden men også den 4. juli.
Så meget som overhovedet muligt skal klædes i gult.
Brug af logo er ophavsretsligt beskyttet, så derfor skal
man spørge om lov, så man undgår en sag på halsen.
Hvis klubberne har ideer til hvad de kan lave, står det frit
for at iværksætte noget. Hvis der er behov for sparring,
kontaktes Kultur, Event og Fritid. Det er en god idé at
melde aktiviteter ind til en fælles kalender – kontakt Julie
Kondrup: jukn@osonderborg.dk.
Kontaktpersoner ifht TdF:
Overordnet, Bente Blenstrup: bbma@sonderborg.dk
Gul By og 100-dages program, Julie Kondrup:
jukn@osonderborg.dk
Frivillige, Ulla Hermann: ulhr@sonderborg.dk
Orientering fra forvaltningen
 Kampagner
 Jakker
 Cykelruter
 Bakkeklassificeringsskilte

Kampagner
Der udfærdiges et årshjul for kampagner for 2020. Det
præsenteres på næste måde.
Kampagnegruppen skal lige mødes og snakke ”God
opførsel” igennem.
Jakker
Der mangler størrelser fra et par stykker, men de bestilles
snarest.
Cykelruter
Der er rigtig mange, der efterspørger kort på cykelruter i
kommunen. Kortene skal gerne være over udvalgte
områder så detaljeniveauet er relativt højt (minimum
1:100.000).
https://sonderborgkommune.dk/borger/cykelruter
Vi kan ikke vente på at kommunen får afmærket alle
ruterne, men hvis Cykelforum kunne initiere opgaven ved
at notere de fede ruter og få dem ind på et kort.
Jørn, Kjeld og Mette arbejder videre med projektet.
Bakkeklassificeringsskilte
Der er kommet svar fra Vejdirektoratet. Der gives ikke
dispensation andet end i forhold til antallet af
evalueringer (150 evalueringer i stedet for 1.000).

Det betyder at det er max. to oplysninger på skiltet, der
skal være cykelsti og de må sættes op på to udvalgte
ruter.
Kjeld og Flemming melder tilbage til Britta, der sætter i
værk hurtigst muligt.
3.

Opfølgning på Gendarmstien

Afventer fortsat afgørelse fra Kystdirektoratet

4.

Mødedatoer 2020 (forslag)
 Torsdag d. 30. januar 2020
 Torsdag d. 30. april 2020
 Torsdag d. 3. september 2020
 Torsdag d. 26. november 2020

Vedtaget

5.

Bordet rundt

CMS Sønderborg
Vil gerne byde ind i forhold til TdF, men ønsker ikke at stå
i kulissen under afvikling af løbet.
Sønderborg Cykle Klub
Er ved at undersøge mulighederne for at stable et
samarbejde med andre klubber på benene for at få flere
aktive ryttere.
Elektriske løbehjul holder deres indtog på cykelstierne.
Hvad er holdningen til dem?
Kent: Der kommer noget lovgivning omkring dem efter
jul, der skulle gøre at de giver sig selv.
Danfoss Cykelklub
Vil også gerne hjælpe, men også se løbet.
Cyklistforbundet
Der afholdes møde den 18. marts 2020 og håber, at der
er mange medlemmer der dukker op og fortæller hvad de
gere vil.
Overvejer at søge om at få en pavillon på ruten, så de kan
komme i kontakt med cykelfolket.
Fri Bike Shop
Det skæmmer at man som kommune har planer om at
bygge nyt p-hus midt i byen. Det bør Cykelforum komme
med en holdning til.
Afledt af den efterfølgende snak omkring bordet
besluttes det at der sendes en julehilsen til Teknik og
Miljøudvalget. Forvaltningen samler samme og sender
oplæg til kommentering.
Sønderborg Ungeklimaråd
Arbejdsgruppe under Ungdomsrådet i Sønderborg, lige
pt. med EU støtte. Fremtiden kendes ikke længere end
2021. Der mangler kampagner møntet på ungdommen.
Karl deltager fremadrettet i Cykelforum.
Det er upraktisk at cykle i Sønderborg By, og der er ønske
om mere plads til cyklerne (og mindre til bilerne).

MTB Sønderborg
Kristian kan med sin arbejdskasket fortælle at besparelser
på rabatklipning er rullet tilbage, så fremadrettet bliver
de klippet to gange pr. år. Dette er til stor gavn og glæde
for cyklister.
Kristian træder ud af MTB Sønderborg bestyrelsen pr. 1.
januar 2020 og derfor videregives hans plads til Anneke
Beltman. Et kæmpe tak til Kristian for det store
engagement og arbejde han har ydet i Cykelforum.
Landsbylaugene
Der er lavet kort over gang- og cykelstier i de enkelte
landsbylaug. Agnes tager det med til næste gang.
Gråsten Cykle Klub
Der bliver pres på både infrastrukturen og overnatninger
i fm. TdF. I fm. asfaltbelægning mellem Broager og
Sønderborg, er der ødelagt cykelstibelægning.
Ønsker opfølgning på de ønsker om tiltag, der er givet til
Projekt og Anlæg. Forvaltningen sørger for at der bliver
givet en opdatering til næste møde.
Cykelmotion NSU
Cyklistprøven for 6. klasse er lavet om så det er selve
klassen der kollektivt har teoriprøve.
Desuden er de uforstående overfor at der ikke længere
afholdes praktisk cykelprøve.
Belægningen i Jernbanegade har været et issue i 15-20 år
(en af problemstillingernen Klimarådet pegede på).
Linak Cykle Klub
Der ønskes status på cykelstier.
6.

Udvælgelse af punkter til næste møde

TdF fast punkt på møderne
Små cykeltiltag (Projekt og Anlæg)
Gendarmstien
Status på cykelstier

7.

Eventuelt

Invitation til åbning af cykelstien Dynt-Skelde 12/122019.
Flemming Nielsen vælges som talsmand for 2020.
Der tilføjes ”Sønderborg” under logoet. Forvaltningen
kommer med oplæg til udseende.

