
 
 
Mødedato mandag den 30-01-2020 kl. 18 i lokale 202 (2. sal i Rådhusannekset). 
 

Inviterede 
Agnes Nielsen – Landsbylaugene  
Anneke Beltman – MTB Sønderborg 
Arne Simonsen - Cykelmotion NSU 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune 
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub 
Jørn Nielsen – Cyklistforbundet  
Karen Stensbæk Petersen – Omstilling Sønderjylland 
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub 
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center 
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune 
Mette Sehrt – Visit Sønderborg 
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub 
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg 
 
Gæster 
Ingen 
 
Afbud 
Karl Hasberg – Sønderborg Ungeklimaråd 
Kent Nissen – Fri Bikeshop 
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten 
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub 
 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt. 

2.  Velkomst Thomas er ny fra Cykelservice Sønderborg, fremadrettet 
vil medlem derfra være Pernille Trane.  
 
Meisam er finansøkonomipraktikant på 
Transportkontoret og blot med denne gang fordi han 
følger Louise og Britta. 
 

3.  Bordet rundt Linak Cykle Klub 
Der blev sendt en julehilsen til TMU, men der er ikke 
kommet nogen respons. Brevet omhandlede Cykelforums 
ønsker til fokus til fremtiden for cyklisterne. 
 
Landsbyforum 
Der er kommet brev fra Projekt og Anlæg om ønsker til 
nye cykelstier. Der er deadline 1. marts. 
 
 
 



Cyklistforbundet Sønderborg 
Generalforsamling 27. februar hvor Aase Nyegaard 
kommer og holder oplæg om Sønderborg Kommunes 
cykelstrategi. 
Det er svært at finde ud af hvor mange penge, der er 
afsat til cykelstier. 
Der er ønske om, at også cyklistorganisationer også høres 
i fm. prioritering af cykelstier.  
 
MTB Sønderborg 
MTB Sønderborg har lige haft generalforsamling og der 
har været stor udskiftning. Der er konsulent på i forhold 
til hvordan strukturen kan være fremadrettet. 
Fælles kalender med Sønderborg Cykle Klub. Giver 
anledning til at der trænes på tværs uden man skal være 
medlem af tre forskellige klubber. 
 
CMS Sønderborg 
Positive tilbagemeldinger vedr. samarbejde, specielt fordi 
folk kan få afklaret hvor deres primære interesse ligger. 
 
Danfoss Cykelklub 
Der har tidligere været forsøgt at få joint venture med 
cykelklubbens afd. i Nordborg, nu er tiden er ved at være 
moden. Der er orienteringsløb på cykel søndag den 2. 
februar i skoven omkring Aabenraa (Vinter Cup). 
 
Gråsten Cykle Klub 
Har generalforsamling sidst i februar. Har mange 
medlemmer. Planlægger Ærø-tur til sommer. Slut april er 
der tur til Harzen. Deltager i stort løb i Hamborg. 
 
Cykelmotion NSU 
Forestående generalforsamling. Hjælper ved Vinter Cup. 
Opmærksomhed på den dødsulykke, der kostede en ung 
cykelrytter livet i sommers. Det giver opmærksomhed på 
trafikregulering i fm. events. Er der sket fejl? Hvad gør vi 
fremadrettet? Cykelklubberne får en skilteplan og har 
ansvaret for, at skilteplanen overholdes. 
Kan der laves et kursus i fm. skiltning som kan udbydes 
for cykelklubberne? Hvordan minimerer man risikoen for 
fejl? 
 

4.  Orientering 
1. Arbejdsgruppen vedr. kort 
2. Jakker 
3. Bakkeklassificeringsskilte 
4. Status på cykelstier 

1. 1. møde har været afholdt i dag. Jane Frellesen fra 
Sønderborg Kommunes Stigruppe var inviteret og 
fortalte om de kort kommunen har. 
Der blev snakket om oversigtskort, cykelkort og 
digitale løsninger (bl.a. hvor man kan lægge ruter 
ind).  
Kommunen har et friluftskort som bliver digitalt, hvor 
man kan lægge relevante lag på (fx shelter, toiletter 
osv.). 



Jane forhører sig om muligheden for at gøre brug af 
de systemer som kommunen allerede har licens til. 
Kortene er dyre, og hvis det er noget man vil 
fortsætte med, skal der findes driftsmidler. 
Der mangler kort til turister som de kan cykle efter. 
Der er massiv efterspørgsel. Gruppen arbejder videre 
hvorefter Louise/Britta hjælper med at få afklaret 
økonomi.  
 

2. Jakkerne er ved at blive at blive trykt, men er endnu 
ikke klar. Det kan desværre ikke loves at de er klar til 
på tirsdag. 
 

3. Der er givet tilladelse til en 2-årig testperiode. Der 
sættes skilte op på hhv. Egen Bakke og 
Vemmingbund Bakke. 

 
4. Projekt og Anlæg er i gang med at revidere 

prioriteringslisten til cykelstier. 
Der er sendt brev ud til interessenter, og der er 
høringsfrist 1. marts. 
Forvaltningen kommer med deres faglige vurdering, 
og på baggrund af det, kan politikerne prioritere i 
hvilken rækkefølge de vil etablere cykelstier. 
Hvis der er ideer eller ønsker til cykelstier, så skriv til 
Britta Quitzau bjoh@sonderborg.dk . 
 

5.  Tour de France 
 

Idégenerering i fm. 100-dages programmet. 
Tilmelding til pressemødet den 4. februar 2020 i Vejle.  
Husk at følge med på 
https://sonderborg.dk/temaer/tour/ 
 
 

6.  Årshjul for kampagner 

Årshjul for 

kampagner.pdf
 

Ifht. Selvtransporterende børn skal der fokus på at der 
ved fjernelse af gratis skolebuskort til alle elever ikke 
skabes ”bagsædebørn”. Forældre skal have fokus på at 
børn skal være selvtransporterende. Hvis der skal køres 
til skole, så sørg for afsætning i god afstand fra skolen, så 
skolevejen for børn der går eller cykler fort er sikker.  
 

7.  Udvælgelse af punkter til næste møde Gerne Bente Blenstrup, der kan afgive status på TdF. 
Hvordan kan vi benytte PostNord 2020 til at få fokus på 
hverdagscyklismen. 
 

8.  Evt. De fra Cykelforum der deltager i pressemøde vedr. 
offentliggørelse af TdF-ruten får yderligere info tilsendt. 
Der er afgang kl. 10.30 fra Rådhusets parkeringsplads. 

mailto:bjoh@sonderborg.dk
https://sonderborg.dk/temaer/tour/


Invitation_presseev

ent_Tour de France.pdf
 

 
Lokalt pressemøde 6. februar: 
”Sønderborgs Tour-rute – set fra en cykelsadel” 
 https://www.facebook.com/events/2388565148120255/ 
 
Næste møde: 30. april 2020 kl. 18.00, der serveres 
smørrebrød fra kl. 17.30. 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/events/2388565148120255/

