
 

 
 
Dagsorden torsdag den 10. juni 2021 kl. 18.00-20.00 virtuelt via Teams (Link i indkaldelsen) 
Inviterede medlemmer 
Brian Birk Hartvig – MTB Sønderborg 
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub 
Hardy Johansen, Mobilitetsforeningen 
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 
 
Sekretærer 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune 
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune 
 
Gæster 
Martin Wang Hjørngaard, Udviklingskonsulent DCU 
 
Afbud 
Agnes Nielsen – Landsbylaugene 
Arne Simonsen - Cykelmotion NSU 
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg 
Jens Christian Jessen – HUI Cycling 
Kent Nissen – Fri Bikeshop 
Kim Gottlieb – Kims Cykelservice 
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center 
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten 
Pernille Trane – Cykelservice Sønderborg 
 

1.  
 

Velkomst  
 

Velkommen til Hardy fra Mobilitetsforeningen. 
Foreningen, der er en del af alle Landsbylaug. 
Læs evt. mere om mobilitetsforeningen her:  
https://www.sonderborgkom.dk/wp-
content/uploads/Mobilitetsforeningen-
Vedt%C3%A6gter-2020-02-27-Underskrevet.pdf 
 
Hardy er i øvrigt med Kværs Tørsbøl og Snurom 
Landsbyråd, gruppen Landart TdF samt medlem af 
Gråsten Cykle Klub. 
 
Præsentation af medlemmerne. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Godkendt 



3.  Børnetour 2021 – ved vores gæst Martin 
BørneTour er for børn og unge i alderen 7-
15 år.  
Formålet med BørneTour er at give børn og 
unge, som ikke er medlem af en cykelklub, 
en god oplevelse med cykelsporten og 
inspirere dem til at ville mere. Cykelklubber 
over hele landet er medarrangører på 
BørneTour events, og står efterfølgende 
klar med opstartsforløb i klubberne for 
børn og unge som har fået blod på tanden i 
forlængelse af BørneTour. 
Opgave- og ansvarsfordeling ses af 
vedhæftede bilag.  
 
Martin kommer med et oplægget om 
BørneTour. 
Spørgsmål og drøftelse med henblik på at 
komme med forslag til cykelklub der vil 
deltage, placering og dato.  
 

Martin arbejder ved Danmarks Cykelunion som 
udviklingskonsulent. 
Martin har arbejder med særlig fokus på børn og 
unge. 
 
I fm. rekruttering af børn og unge, er der disponeret 
mange ressourcer, da området ser rigtig skidt ud. 
 
Udviklingen de sidste 10-15 år er nedadgående, 
mange foreninger har måtte dreje nøglen, og mange 
steder er man under kritisk masse. 
 
Det betyder, at det er svært at holde klubber åbne 
og stille hold til cykelløb. 
 
I MTB Sønderborg er der dog ca. 60 børn og unge, og 
viser, at mountain biking kører. 
 
Ressourcer bruges i stedet for til at understøtte de 
områder, der halter. Specielt landevejscykling ser 
det skidt ud med. Martins hjerte brænder for børn 
og unge. 
 
I fm. TdF i 2022, forsøger DCU at lægge sig i 
slipstrømmen, og i den forbindelse er man begyndt 
at udvikle Børnetour. 
 
Kom som du er med din cykel og pynt din cykelkurv 
og på med hjelmen – primært i alderen 7- 15 år, for 
at invitere børn og unge ind og få en god oplevelse 
med at cykle og måske give dem lyst til at deltage i 
en cykelklub. 
 
Der er 3 alderskategorier, der kører på en lukket 
strækning. Alle har det sjovt og en god dag, og det er 
meningen med det. 
 
Derudover arbejdes med de lokale cykelklubber om 
at hverve flere medlemmer, dvs. at få nogle lukkede, 
kortere forløb i klubberne, der kan sælge interessen. 
 
Udfordringen kan også være når man starter i 
foreningslivet, mangler man udstyret og føler sig 
måske udenfor. Derfor kan det være en strategi til at 
få flere til at komme med. 
 
DCU vil gerne indlede samarbejde med kommunerne 
og cykelklubberne, hvor alle trækker i samme 
retning. 
 
Der er afholdt 1 event i Nyborg, der kom 65 børn i 
alderen 7-15 (primært 10) år. 
 



Formålet med præsentationen er at få vakt 
interessen ved klubberne og kommunen, specielt 
fordi Sønderborg er en del af TdF. 
DCU er bevidste om at 7-9-årige er lige unge nok til 
at køre på landevejen, så fokus kunne være 
mountainbike for den aldersgruppe og så 
landevejscykling for de ældre. 
 
Hvis man gerne vil bidrage, er man næsten 
selvskrevet til en plads omkring bordet. 
 
MTB Sønderborg vil gerne hjælpe Sønderborg Cykle 
Klub med at få noget stablet på benene. Man skal se 
cykling som en ”totalsport” i stedet for isolerede 
grene af cykling. 
 
Martins sigte er, at cykling skal være sjovt, socialt og 
med fællesskabet i centrum. 
 
Vil I gerne bidrage eller høre mere så kontakt gerne 
Martin  
 

4.  Godkendelse af mødedatoer 2021 
16. september 
25. november 

Datoerne er vedtaget. 

5.  Wildcard i Cykelforum  
Vi har modtaget to ansøgninger 
Drøftelse og valg af kandidat  
 

Der skal ikke vælges mellem to kandidater alligevel, 
da Hardy kommer ind som repræsentant for 
Mobilitetsforeningen. 
 
Anne Graehn-Mittmann har sendt ansøgning til 
wildcard, Anne deltager næste gang. 
 

1.
5. 

Tour de France    
1. 1. års markeringen  d. 3. juli 2021 

Se vedhæftet bilag  
Orientering om event og jeres 
deltagelse 
 

2. 100 dages programmet  
Hvad gør I jer af tanker?  
Er der behov for vi arbejder videre 
med det her eller I en 
arbejdsgruppe? 
Vores Tour Pulje 

– Jeres mulighed for økonomisk 
tilskud 

https://sonderborgkommune.dk/vores
-tour-pulje 
Workshop udskud til august (pga. 
EM kamp) 
 

3. Trofæudstiling 17. August 
(eftermiddag) 

1. Kommunen vil gerne invitere folk ud på 
cyklen, bl.a. ved præsentation af kortruter, 
gå- og cykelture på Kær Vestermark, 
derudover kan man byde ind med en valgfri 
aktivitet som kommunen så vil reklamere 
for. Der bliver konkurrencer med præmier. 
Vi har haft fat i nogle af klubberne for at få 
lavet en dronefilm, så vi har noget at vise på 
SoMe op til. 
Vores kommunikationsmedarbejder vil 
gerne følge en cykelklub den 3. juli, så 
henvend jer endelig, hvis I er interesserede. 
 

2. Workshop 17. juni er flyttet til 31. august 
2021 
Linak Cykle Klub har vendt mulighederne for 
at lave nogle events, men det er lidt 
uhåndgribeligt. 
Flemming deltog på første workshop og vil 
kraftigt opfordre til, at så mange som muligt 
deltager på næste workshop. 



 
Trofæturen 15. September 
(formiddag) 
 

4. DGI – Brobygningsaktiviteter  
Se vedhæftet bilag 
Drøftes samt konklusion om hvad 
vi skal melde tilbage til 
forvaltningen 
 
 

 
 

Gråsten Cykel Klub har kort drøftet det på 
generalforsamling. 
Man kan evt. lave noget på tværs af 
klubberne eller i Cykelfourm-regi. 
Man kan søge tilskud via puljen. 
 

3. Trofæet kommer til Sønderborg 17. august 
2021 kl. 15.45. Alex Pedersen fra Grand 
Depart (Tour de Frances danske afdeling) 
cykler fra Dybbøl Banke til Mutikulturhuset. 
Til det vil han gerne have børne- eller 
ungdomscykelryttere som eskorte. 
Klubberne vurderer, at det ikke er noget 
problem at finde 2 børn til at deltage pr. 
klub. 
Trofæet cykles til Aabenraa Kommune 15. 
september om formiddagen, til det formål 
ønskes 1 fra hver klub (erhverv må ikke 
repræsenteres). 
Det vurderes ikke at være et problem for 
klubberne at stille en repræsentant. 
 

4. Der er ikke taget beslutning om deltagelse i 
Brobygning, derfor konsulteres Cykelforum. 
Man kan købe sig ind på koncepter, hvor vi i 
samarbejde med klubberne arrangerer 
aftener omkring træningsforløb eller 
oplevelsesture. 
Klubberne får 16.000 kr. for at stå for det. 
Replik 
Hvis der er et deltagergebyr, kan det være 
svært at få folk med. Det er i forvejen svært 
at rekruttere. 
Måske skal man kigge på strukturen, men 
det lyder bestemt ikke uinteressant. 
Man kan evt. lade sig inspirere til egne 
aktiviteter. Britta drøfter med sundhed.  
 

2.
6. 

Infrastruktur  
 Status cykelstier  
 Invitation til ny afdelingsleder for 

Projekt og Anlæg, Lars Barsballe til 
september mødet 

 
Drøftelse af hvordan vi griber vi arbejdet 
an, eventuelt nedsættelse af 
arbejdsgruppe. 
 

Den nye afdelingsleder for Projekt og Anlæg 
inviteres med til septembermødet. 
 
Kunne man – for at komme videre med løsninger – 
gribe sagen lidt anderledes an? 
 
Cyklistforbundet ønsker, at cyklisters 
fremkommelighed prioriteres på samme måde som 
bilerne prioriteres. 
Som eksempel kan nævnes, at der ved Egernsund i 
de 3 første krydsninger er hajtænder for bilerne, 
men den sidste er der hajtænder for cyklerne. 
 



Forslag samles sammen og sendes til Lars Barsballe 
forud for mødet, så han har mulighed for at 
forberede sig. 
 
Københavns Kommune har måltal for hvor lang tid 
man skal være om at komme gennem byen som 
cyklist. Det kunne man også lave for ruter i 
Sønderborg, og kunne godt være Cykelforums 
mærkesag. 
 
Grøn bølge og højresving ved rødt lys. Der kommer 
flere og flere cyklister og andre trafikanter på 
cykelstien, og dobbelte cykelstier kunne være en 
løsning. 
 
I flere kommuner er der begyndt at komme 
cykelbarometre, der viser hvor mange der cykler på 
forskellige strækninger. 
Kommunen har indhentet tilbud fra flere, og det er 
en dyr investering. Der foretages dog cykeltællinger 
rundt omkring i kommunen. 
 
Kent Nissen har foreslået, at man optimerer 
muligheden for at skifte fra bil til cykel på 
samkørselspladserne. Bl.a. overdækkede faciliteter, 
gode muligheder for at låse cyklen ordentligt fast. 
 
Problematikkerne og ønskerne skal beskrives forud 
for mødet. Der må gerne være billeder og 
uddybende forklaringer. Gode eksempler kan også 
fremhæves. 
 
Der har været lovet cykelstier på strækninger, der 
ikke er blevet til noget eller, at anlægget har trukket 
urimeligt meget du, hvilket der kan være mange 
forskellige årsager til. 
 
1. juni 2021 havde man prioriteringen af cykelstierne 
op som temadrøftelse og konklusionen blev, at man 
fokuserede energien på, at de lovede strækninger 
blev afsluttet inden man tog hul på flere. 
 
Man lader således næste politiske udvalg om at 
prioritere den næste 4-årige plan. 
 
Link til temadrøftelse. 
 
Replik 
Man skal huske, at der kommer væsentligt flere 
elcykler og andre typer trafikanter på vejene og 
cykelstierne. Det skal man huske fremadrettet. 
 



Erfaringer er, at når der kommer en cykelsti, er der 
også flere, der begynder at cykle. 
 
Sendes til Britta Quitzau bjoh@sonderborg.dk  
senest 15. august 2021. 
 

3.
7. 

 Bordet rundt  Cyklistforbundet 
Vi skal være et godt eksempel i fm. lukning af Sdr. 
Havnegade i juli/august. 
Forbundet har været på standby i fm. corona, nu skal 
det hele sparkes i gang igen. 
 
Gråsten Cykle Klub 
Servicestationen over for slottet i Gråsten er væk. 
Britta undersøger (Projekt og Anlæg oplyser at det 
kan ske den er til reparation – afventer svar). 
Der har endelig været afholdt generalforsamling, 
hvor Kasper Christensen har fortalt om frivillige til 
TdF. Klubben stiller med 25 frivillige. 
I år skal de cykle deres årlige klubtur i det sydfynske 
på lørdag, den 12. juni. 
Billeder og historier modtages med stor tak til 
bjoh@sonderborg.dk  
 
Linak Cykle Klub 
Havde over 1.000 cykeldage og 21.000 km, så der er 
basis for en lokal konkurrence. Flemming synes ikke, 
at der har været meget reklame for resultaterne i  
VCTA. 
Der uddeles 3 præmier fra kommunen den 11. juni 
og der er kommet rigtig mange gode cykelhistorier 
ind. 
 
Danfoss Cykelklub 
Danfoss har ikke været særligt aktive i år med 
ganske få hold, i det dem, der normalt faciliterer det 
har haft travlt med testning. 
De satser dog på at vende stærkt tilbage næste år. 
 
Visit Sønderborg 
Der har været knoklet med cykelruter, men de er 
ikke i mål. 
Ruterne bliver lavet digitalt til at starte med via en 
app med beskrivelser og billeder, så man kan bruge 
dem fra mobilen; bl.a. med egen placering. 
Derudover kommer der et ”minimap”, og kortene 
kommer snart i fysisk format. 
 
Sønderborg Ungeklimaråd 
Karl stopper som repræsentant, da han flytter til 
Århus. 
 
 



Sønderborg MTB 
Der trænes på livet løs og der er sat gang i 
samarbejde med andre cykelklubber. En magisk 
grænse er brudt, der er for første gang mere end 
100 deltagere til et løb. 
Der er generalforsamling her i juni. 
 
Sønderborg Cykle Klub 
Der er også gang i træningen og derudover 
generalforsamling i næste uge. Patrick går af og der 
kommer en ny repræsentant fra klubben i 
Cykelforum. 
 
Mobilitetsforeningen 
Det har været interessant at deltage og Hardy 
glæder sig til at være med fremadrettet. 
Cykelruterne i Kværs-Tørsbøl benyttes flittigt. 
 

8. Cykelparkeringer  
Status på cykelparkeringer 

Der er etableret en 2-etagers cykelparkering ved 
Vothmanns Plads med mulighed for opladning. Af 
sikkerhedsmæssige grunde er det lavet helt åbent. 
 
Der plantes et træ og opsættes en servicestation. 
 
Der kommer desuden 15 servicestationer rundt 
omkring i kommunen, levering har været forsinket 
pga. stålmangel, men de er på vej. 
 

9. Orientering Cykelpuljeansøgninger  
 Broager-Nybøl Cykelstien 
 Del af adfærdsanalyse og 

pilotprojekt `Cykling i 
landdistrikter og 
erhvervssamarbejder` 

Vi forventer svar ultimo september 2021 

Kommunen har lavet én ansøgning, der koncentrerer 
sig om cykelstien Broager – Nybøl, da den strækning 
opfylder de fleste af de kriterier som der er fremsat. 
Ansøgningen er sat til 17. juni. 
 
Derudover er kommunen med sammen med andre 
kommuner om en ansøgning om et cykeltopmøde, 
der koncentrerer sig – for Sønderborg Kommunes 
vedkommende – om erhvervssamarbejder og cykling 
i landdistrikter. 
Puljemidlerne skal bruges til at få lavet analyser 
inden for 5 strategiske områder. 
Det er et emne vi tager op på et af de næste møder. 
 

10.  Orientering om Kampagner og kendte 
cykelbegivenheder 2021 

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

2021 
https://postnorddanmarkrundt.dk/eta
pe2/ 

 Fokus på en god skolestart 
 Alle Børn Cykler – September  

 

Orientering sendes ud på mail 



Vi sætter kontinuerligt fokus på cyklisme 
og spreder cykelglæden 
 

11.  Udvælgelse af punkter til næste møde 
 

Cykelbarometer og alternative forslag. 
 
Infrastruktur 

 Nordals Ferieresort 
 Status på cykelstier 

 
Færdsel på Gendarmstien 
 
God adfærd på cykel 

 
12.  Eventuelt – tak for i aften  Vi ses den 16. september 2021 

Mødet forlænges med 30 minutter 
 


