
 

 
 
Dagsorden torsdag den 22. april kl. 18.00-20.00 virtuelt via Teams (Link i indkaldelsen) 
Inviterede medlemmer 
Agnes Nielsen – Landsbylaugene  
Brian Birk Hartvig – MTB Sønderborg 
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub 
Jørn Nielsen – Cyklistforbundet  
Karl Hasberg – Sønderborg Ungeklimaråd 
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub 
Mette Sehrt – Visit Sønderborg 
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub 
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub 
Pernille Trane – Cykelservice Sønderborg 
Svend-Erik Petersen, NSU Cykleklub (i stedet for Arne Simonsen) 
 
Sekretærer 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune 
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune 
 
Gæster 
Ulla Hermann, Kultur, Idræt og Fritid, Tlf. 29 74 75 55 Mail: ulhr@sonderborg.dk  
Joy Nielsen, Kultur, Idræt og Fritid, Tlf. 29 40 89 58 Mail: jyni@sonderborg.dk 
 
Afbud 
Arne Simonsen - Cykelmotion NSU 
Jens Christian Jessen – HUI Cycling 
Kent Nissen – Fri Bikeshop 
Kim Gottlieb – Kims Cykelservice 
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center 
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten 
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg 
 
 

1.  
 

Velkomst  
Gæster og præsentationsrunde 
Orientering - Karen Stensbæk Petersen er 
udtrådt. 

 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt 
3.  Talsmand for 2021 

• Hvem har lyst til at tage tjansen, 
evt. valg 

Brian Hartvig opstiller som talsmand. 
Han er valgt enstemmigt ved onlinevalg. 
 
Brian fortæller i øvrigt at han gerne vil være talsmand 
resten af 2021 og hele 2022.  

4.  Wildcard i Cykelforum  
 

1. Godkendelse af retningslinjer 

 
1. Ændringen af retningslinjerne er vedtaget 

enstemmigt (). 

mailto:ulhr@sonderborg.dk


2. Godkendelse af procedure for 
hvordan vi besætter Wildcard 
posten 

 
 

2. Proceduren er vedtaget. 

 
 
Kandidater kommer med på møde den 10. juni 2021 
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5. 

Tour de France  
Ulla Hermann giver status på   

• Dagen som publikum d. 3. juli 
2022 

• Gul by 
• 1 års markeringen 3. Juli 2021 

 
Joy Nielsen giver en orientering omkring 

• 100 dages programmet 
• Vores Tour Pulje 

 –  jeres mulighed for økonomisk 
tilskud 
https://sonderborgkommune.dk/vor
es-tour-pulje 

 
Med baggrund I oplæg ønskes drøftelser.  
Eventuelt nedsættelse af diverse 
arbejdsgrupper, resource-
/sparringspersoner. (Det må også gerne 
være personer fra jeres bagland) til bl.a.: 

• E-cykling  
• Samarbejde med/og om særligt 

motionsløb på TdF ruten for personer 
med psykisk sygdom  

• Samarbejde mellem idrætskonsulent 
voksenhandicap og cykelklubber 

• Mulig trofætur (Børn/unge cyklister fra 
klubber) 
 

Status fra Ulla Hermann: 
1. Der arbejdes med 3 hotspots, hvor der er 

storskærme og mad/drikke samt aktiviteter. 
Alle kan byde ind med aktiviteter, hvor man 
bl.a. kan leje en stadeplads. 
Deadline for ansøgninger er oktober. 
Tag fat i Ulla ulhr@sonderborg.dk , hvis I 
gerne vil byde ind. 
Der vil være aktiviteter fra kl. 10.00-20.00. 
Der ønskes frivillige, der kan byde ind på 
forskellige opgaver. Frivillige får mad/drikke 
på dagen samt indretning til cykelklubberne 
og en frivilligpakke til klubberne. 
Der skal bruges frivillige til: 
- Trafikafvikling 
- 100-dages programmet 
- Hotspots 
- By-guider 
- Parkeringsområdet 
Ulla kommer gerne ud i klubberne og fortæller 
om indsatsen. 

2. I Gul By arbejdes med kreative ideer i forhold 
til at få gjort byen så gul som muligt. 
Der arbejdes bl.a. med gule rundkørsler og gul 
træallé på Dybbøl Banke. 
Hvis landsbylaugene eller cykelklubberne har 
lidt skæve/kreative ideer, så sig endelig til. 
Send idé til Ulla på ulhr@sonderborg.dk . 
Temaet er ”Verdens grønneste målby”, så det 
ikke er et køb- og-smid-væk-koncept. 
På hotspots vil man gerne sætte Fun-fact-
skilte op – her kan Cykelforum evt. reklamere 
for sig selv. 

3. Markering af 1 år til TdF – ”Sammen og hver 
for sig” afholdes lørdag den 3. juli. 
Alle skal ud i naturen og udforske 
lokalområdet. Man kan deltage i 
konkurrencer, opleve det lokale, osv. Man vil 
lave onlinekort til dagen. 

https://sonderborgkommune.dk/vores-tour-pulje
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Derudover arbejdes der med e-cykling, så 
dem, der ikke kan komme ud, kan være på 
derhjemme. 
Der er forhåbninger om lokale 
historiefortællinger, bl.a. i fm. ruterne. 
Hvis man ønsker at sidde med i 
arbejdsgrupperne, kontakter man Ulla på 
ulhr@sonderborg.dk . 

 
Status fra Joy Nielsen: 

1. I 100-dages programmet er der lavet en pulje, 
hvor der kan søges om tilskud på hhv. 5.000 
og 10.000 kr. 
Der forventes at være frist 17. august 2021 
https://sonderborgkommune.dk/vores-tour-
pulje-0  
 
Der opfordres til, at klubberne melder ind 
medaktiviteter, det skal ses som et unikt 
udstillingsvindue, hvor man kan ramme bredt. 
Kriterier er beskrevet i linket. 
Der er workshop torsdag d. 17. juni kl. 18.30-
20.30 i Multikulturhuset. 
 
https://sonderborg.dk/event/vores-tour-
pulje-workshop-2/?tickets_process=#buy-
tickets 
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6. 

Kampagner og kendte 
cykelbegivenheder 2021 

• Maj 2021– kampagner 
Vi Cykler Til Arbejde  
Giv dit barn lov (0. -6. klasser) 
Vi kan cykle (børnehaver) 

Fokus på sikkerhed  
Sureste uge (Skolepatruljer) 
Årets Trafiksikre Skole 
2020/2021 

• Ride4Rehab 26. og 27. juni 2021 
• PostNord Danmark Rundt 11. 

august 2021 
https://postnorddanmarkrundt.dk/e
tape2/  
 

1. Der er mange tilmeldinger til VCTA, vi er med 
blandt top-10. Man kan melde hold ind frem 
til og med maj. 
Der deltager knap 2.300 elever på 12 skoler i 
Giv dit barn lov. 
Vi kan cykle gennemføres i institutioner i form 
af cykellege. Der er pt. 4-5 børnehaver. 
 

2. Den sureste uge/Velkommen tilbage er en 
hyldest til skolepatruljerne. Der er 350 elever, 
der står skolepatrulje i kommunen 
Derudover Sikkertrafikskole. 
 

3. Ride4Rehab er veteraner, der cykler 26.-27. 
juni 2021. 
 

4. PostNord Danmark kommer til Sønderborg 
den 11. august 2021. 
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7. 

Cykelparkeringer  
Status på cykelparkeringer og input til 
løsning ved Sønderborg Togstationen. 
 
Sag fra Teknik og Miljø den 1. december punkt 13 
(vedhæftet). 
 

I december 2020 blev det besluttet i Teknik- og 
Miljøudvalget, at der skulle etableres cykelparkeringer 
rundt omkring i kommunen. 
Lige nu afventer levering af cykellæn. Det forventes, at 
lænene kommer op senest i juni 2021.  
 

mailto:ulhr@sonderborg.dk
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Godkendelse_af_et
ablering_og_opgrad   
Alsion etablerer ny cykelparkering, så derfor afventer 
kommunens projekt på togstationen, så man kan skele 
til Alsions løsning. 
Britta tager fat i Cykelforum, når det bliver aktuelt. 
 

8. Bordet rundt 
 

MTB Sønderborg 
Fra Skovby til Drejet er der lavet jordbunker i fm. 
udgravning. Kunne man evt. lave en pumptrack, der 
løber parallelt med cykelstien? 
 
Landsbylaugene 
Hvor langt er man med cykelladestation i Svenstrup? 
Vi afventer pt. at vi må mødes med jer. Indtil 31. maj 
er Kristian Nordstrøm fortsat at træffes, efterfølgende 
er Britta kontaktperson, indstil I hører andereledes.   
 
Visit Sønderborg 
I arbejdsgruppen under Cykelfourm Sønderborg, 
arbejdes med cykelkort på 12 udvalgte ruter som er 
cyklet igennem. Ruterne har været igennem 
Naturstyrelsen, og er i gang med at kontrolleres i 
kommunen i forhold til stier. 
De er således undervejs. 
 
Gråsten Cykle Klub 
Har næsten været aktive under hele nedlukningen og 
starter op på træningsweekender. Der er planlagt 
sommertur og generalforsamling. 
 
Linak Cykle Klub 
Sidste år blev Harzentur aflyst, men der er 
forhåbninger om tur til efteråret. 
Der er 78 tilmeldte til VCTA på Linak – der afholdes 
også intern konkurrence. 
 
MTB Sønderborg 
Har været i gang så vidt muligt. Der er kommet gang i 
samarbejdet med Sønderborg Cykle Klub. 
 
 

9. Udvælgelse af punkter til næste møde 
 

Tour de France – 100 dages program 
Wildcard og valg af nyt medlem 
 
Cykelbarometer og alternative forslag. 
 
Infrastruktur 

• Nordals Ferieresort 
• Status på cykelstier 

 



Færdsel på Gendarmstien 
 
God adfærd på cykel 
 
Status på cykelstier og cykelprojekter 
 
Bakkeklassificeringsskilte 
 
Ønsker til politikerne i fm. valgår 
 
Grøn bølge/Grøn højresving 
 

10.  Eventuelt – tak for i aften   Der er lanceret en cykelpulje med ansøgningsfrist 17. 
maj 2021. 
I Sønderborg Kommune har man satset på en 
ansøgning, hvor der fokuseres på etablering af cykelsti 
mellem Nybøl – Broager. Projektet opfylder rigtig 
mange af de krav, der er til ansøgningen inden for 
infrastruktur. 
 
Derudover søges midler til et videns- og 
innovationsprojekt, hvor Sønderborg Kommune indgår 
i en fælleskommunal ansøgning med bl.a. Københavns 
Kommune (og Tour de France start/målbyer). 
 
I juni bliver Teknik- og Miljøudvalgets temadrøftelse 
prioritering af cykelstier. 
 
Der planlægges at gennemføre en trofæ-tur, hvor det 
officielle trofæ fragtes til Vejle. Sønderborg Kommune 
står for fragten op til Aabenraa. 
Turen deles op i afsnit (ca. 6 km pr. etape), hvor vi 
kunne tænke os, at repræsentanter fra alle klubber i 
Cykelforum kører bag ved ladcyklen som eskorte 
(forventeligt 2 stk. pr. klub grundet corona). 
Afventer vedtagelse på politisk styregruppe. 
Britta skriver ud til Cykelforum når nærmere kriterier 
kendes. 
Sikkerhed bør være en prioritet ved trofæturen, bl.a. 
at cykelhjelmen sidder rigtigt.  
 
Husk, at det er valgår, og at I som Cykelforum kan 
ønske noget ved politikerne. 
 
Vi ses den 10. juni 2021 – forhåbentlig fysisk 
fremmøde. Nærmere info tilgår når vi kender 
vilkårene. 
 

 


