Møde torsdag 24. februar kl. 18.00-20.30
Mødet afholdes i mødelokale 360 i Rådhusannekset, Sønderborg
Let kold ret serveres inden mødet kl. 17.30- 18.00 (undgå madspild husk afmelding)
Inviterede medlemmer
Agnes Nielsen – Landsbylaugene
Anne Mette Langgaard - Cyklistforbundet Sønderborg
Svend-Erik Petersen - Cykelmotion NSU
Brian Birk Hartvig – MTB Sønderborg
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub
Hardy Johansen, Mobilitetsforeningen
Jørn Nielsen –Sønderborg Cykle Klub
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub
Jens Christian Jessen – HUI Cycling
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center
Gunnar Sørensen – Velo Team Gråsten
Mette Sehrt – Visit Sønderborg
Pernille Trane – Cykelservice Sønderborg
Sekretærer
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune
Praktikant –Diran Navaseelasingam - Sønderborg Kommune
Gæster
Kim Bremer, Dansk Skolecykling
Signe Petersen, Børn Uddannelse og Sundhed – Stab
Kasper Christensen – Koordinator for frivillige Tour de France
Afbud
Tina Johannsen/Mike Sprenger CMS Sønderborg
Ellen Lykkeby Myhrmann/ Laura Rasmussen - Ungeklimaråd
Merete Dahlberg Schrøder/Gunnar Sørensen – Velo Team Gråsten
Arne Simonsen - Cykelmotion NSU
Anne Graehn-Mittmann – Wildcard
Kent Nissen – Fri Bikeshop
Kim Gottlieb – Kims Cykelservice

Referat
1.Velkomst
2.Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden – godkendt.
Jens Christian har en bemærkning til referat fra
sidste møde, hvor der står:
Som MTB-terræn er Gendarmstien særdeles
uinteressant.
Det er taget ud af en kontekst, det der var ment var i
forhold til teknisk træning.

3.Ældre og el-cykling
Kim Bremer Dansk Skolecykling.
Connie Skovbjerg Landdistriktskoordinator,
Signe Petersen fra Sundhed
Orienterer om projektet og inviterer til
samarbejde om bl.a.
- Input til åben workshop
- planlægning af workshop-forløb af
3x2 timer
- forankring af tiltaget i
foreninger/klubber?
- Kan cykelhandlere evt. se sig selv i
projektet med
information/rådgivning om elcykler
og udlån af elcykler til workshops?

Jens Christian understreger at mange holder af at
cykle og træne på Gendarmstien, da den er både
smuk og kuperet.
Cykelservice Sønderborg har nogle
opmærksomhedspunkter omkring projektet – de
føler at kommune går ind på deres område
Vollerup2hjul synes det er et godt initiativ.
Det udstreges at kurset ikke er tiltænkt at skulle gå
cykelhandlerene i bedene tværtimod at være et godt
supplement. Det handler ikke om at give rådgivning
til typer af cykler. Kurset er med henblik på at undgå
ulykker.
Undersøgelser viser at det er særligt ældre der
kommer til skade når de cykler elcykel, derfor har
Dansk Skolecykling fået tildelt midler fra Cykelpuljen
til bl.a. at undersøgelse om særlig tilrettelagte kurser
til ældre på elcykler kan hindre ulykker.
Sønderborg Kommune anser det som være en god
mulighed til at bidrage i projektet, for at se om det
har en effekt og for at fokus på området.
Kurset blev fyldt op ret hurtigt, og der er derfor
udvidet med yderligere pladser som også er booket.
Der var drøftelser om hvordan både forretninger og
klubber anser sig om samarbejdsparterne.
Hands-on-guide til ældre med gode råd når de
starter med at cykle på el-cykler
Materialerne (guide) sendes til Cykelforum
Sønderborg hvor interesserede kan kommentere på
det evt. input.

Hvis der er spørgsmål eller samarbejdsmuligheder så
kontakt
Signe Gronwald Petersen
Tlf. 20348906
Mail: sipe@sonderborg.dk
Kriterier til det næste forløb:
Skal kunne cykle
Over 60 år
4.Tour de France
Frivillige og Hot Spots
Kasper Christensen giver en status samt
inviterer til drøftelse og input

Kasper gav et oplæg omkring arbejdet med frivillige
inden for under Tour de France:
8 hovedpunkter som de har brug for frivillig hjælp til.
Tovholder 35 personer, Frivillig 275 personer, Tour
de France Officials = 150.
Der er tre hotspot et i Gråsten, Dybbøl Banke og et
på Borgmester Andersens Vej
Hvert hotspot har en storskærm og forskellige
aktiviteter for børn og voksne, madboder m.m.
Tour de France Officials bliver ikke oplært af
kommunen. (Det er Grand Départ der står for det)
Information og inspirations aften er den 7. marts.
- Hvor der vil være oplæg, og indblik i de
forskellige opgaver der skal løses.
- Møde angående hotspot vil personer der er
tilmeldt blive indkaldt til.
Der er allerede rigtig mange der er lavet aftaler med
bl.a. et gymnasie der skal være i pressecenter
Botilbud og borger med særlige behov
Gråsten cykleklub (26 –eget område)
Sønderborg MTB
Hotspot Dybbøl Banke er ledig
Der kommer desuden nogle frivillige opgaver ved
målområdet
Kontakt gerne Kasper Christensen ved spørgsmål
eller hvis man er interesseret:
Mail: kach@sonderborg.dk
Tlf. 27905036

Start på 100 dages program den 23. marts
Britta og Signe Petersen orienterer om
programmet den 23. marts og inviterer til
at deltage i stand - øvrige input?

Programhæfte er på vej i alle postkasser i hele
Sønderborg Kommune. Program kan tilgås her
www.Sonderborg.dk
Den 23. marts indvies ”Den Gule Bro” kl. 8

På Multikulturhuset kl. 16.00-17.30 vil Britta og
Signe står for en stand, hvor man kan høre om
Sønderborg Kommunes tiltag for at fremme
cyklismen, herunder Cykelforum Sønderborg. Så har
I materiale så kom gerne forbi med det, I er også
velkommen til at være med eller bare at kigge forbi
til en lille snak.
100 dags programmet
Mette- Turisme ønsker en rundtur omkring
hvad har I planlagt ude lokalt?
BørneTour den 1. maj
Status fra Signe, Brian og Jørn

Sønderborg Cykle Klub starter deres træning derfra.
Den 7 maj er der et stort arrangement MTB Sydcup
for Kidz
Ellers er rigtig mange af arrangementerne allerede
lagt ind på Sonderborg.dk
DSU, MTB Sønderborg og Sønderborg Cykle Klub
samarbejder om arrangementet BørneTour.
Målet er at vise børn hvor sjovt det er at deltage i
cykelløb og åbne muligheden for at høre om
hvordan man kan være med i en cykelklub.
Arrangementet er for begyndere ja for alle børn, det
handler om at få en god oplevelse og have det sjovt.
Dansk skole cykling kommer med aktiviteter – og der
emmer af hygge på havnen en rigtig cykelfest for
børne.

Det Grønne Køretøj 21. Maj 2021
Invitation fra ProjectZero til at deltage i
eventet. Drøftelse – interesse for en fælles
stand?

Cykelforum Sønderborg og Mobilitetsforeningen/
Landsbylaug har fælles stand.
Der er også her mulighed for at tage medlemmernes
materiale med. Kontakt Britta.

Verdens cykeldag den 3. juni
Nogle der vil gribe den? Fælles cykeltur?

Hvis I har planer den dag hører Britta gerne om dem.
Ellers vil vi rigtig gerne dele super dejlige
cykelhistorier og det vil vi gerne generelt. Så giv
Britta et praj.

5.Cykelpulje 2022
Oplæg til politisk beslutning i Teknik-, Byog Boligudvalget om ansøgning af midler til
cykelstier der fremgår af budgetaftalen for
2022:
Avnbøl-Adsbøl
Asserballeskov – Lysabild
Input til ansøgningen?
Vil Cykelforum Sønderborg understøtte
ansøgningen?
6.Forbedring af cykelinfrastruktur
Status fra arbejdsgruppe: Kjeld, Flemming
og Anne og Anne Mette

Kort orientering givet og input modtaget.
Godkendelse af at Cykelforum Sønderborg støtter op
på ansøgningen.

I handleplan for omstilling til grøn persontransport
fremgår det, at udvalget skal tage stilling til
forbedret infrastruktur for cyklister i 3. kvartal.

7.Færdsel på Gendarmstien eller
alternativer for MTB, cross, gravel osv.
Status fra arbejdsgruppe: Jørn, Brian, Jens
Christian

8.ALLE er på cykel i Sønderborg i maj
Britta giver en orientering omkring:
BørneTour
Vi kan cykle
Giv dit barn lov
Vi Cykler Til Arbejde – VCTA
Morgen events:
Den 4. maj på Torvet i Guderup
Den 11. maj på Rønhaveplads i Sønderborg
Den 18. maj på Torvet i Gråsten
Afslutning i uge 23
Den grønne førertrøje
Tour de Ringridning
Input til projekt cykling i landdistrikter og
9.erhvervssamarbejder
Orientering om Status
Input?
Cykelforum Sønderborg må gerne overveje
hvilke problemstillinger, der er bl.a. ved
cykling over længere afstande (det at bo på
landet) samt hvad arbejdspladsen kan
bidrage med.
Der skal findes virksomheder der kan
deltage i undersøgelsen og være en del af
casestudie.

Det har længe været et fokuspunkt for Cykelforum
Sønderborg, så derfor ønskes vi at bidrage bedst
muligt. Den nedsatte arbejdsgruppe arbejder lige nu
med et oplæg som medtages på næste møde til
drøftelse.
Cykelforum Sønderborg forudser at der kommet
øget motionscyklisme særligt inden for MTB, Cross
og Gravel. Det betyder at det kan give et yderligere
pres på Gendarmstien derfor er der nedsat en
arbejdsgruppen der ønsker at lave forslag til
alternativer. Arbejdsgruppen er startet stillet op og
gav en orientering omkring proces.
Punktet kommer til at fylde på næste møde.
Orientering givet.
Forvaltningen håber super god opbakning igen i år til
Vi Cykler Til Arbejde kampagnen.

Kort fortalt, så er Sønderborg kommune gået
sammen med de øvrige kommuner, som er
involveret i Grand Départ og en lang række
samarbejdspartnere om at sætte fokus på cykling i
2022 og ikke mindst få mange flere til at vælge
cyklen i fremtiden. Det betyder blandt andet, at der
skal indsamles viden og igangsættes interventioner i
forskellige kommuner, på arbejdspladser og andre
steder.
Sønderborg kommune er tovholder på det projekt,
som handler om cykling i landdistrikter og
erhvervssamarbejde og derfor rækker vi ud til jer.
Det overordnede formål er:
Øget fokus på cykelfremme i virksomheder. Der er
masser af gode eksempler på virksomheder, som
arbejder aktivt for at fremme cykling til og fra
arbejde. De skal frem i lyset og virksomhederne skal
inspirere hinanden.
Indsamle viden om de strukturelle barrierer for at
vælge cyklen fx i landdistrikter og undersøge hvad
der skal til for at overkomme dem, herunder også

hvad virksomhederne kan gøre selv og i samarbejde
med kommunen.
Nogle vil måske mene, at denne dagsorden særligt
hører de største byer til pga. udfordringer med
trængsel, manglende parkeringsmuligheder mm. Det
er imidlertid også en dagsorden, som er højaktuel i
resten af landet. Dansk Industri fik i 2018 beregnet,
at hvis danskerne bare cykler 10 pct mere, så sparer
det samfundet 1,1 mia. årligt. Sundhedseffekterne
er store og arbejdsgiverne oplever færre sygedage
blandt medarbejdere, som er fysisk aktive. Dertil
kommer de højaktuelle udfordringer og
usikkerheder om energiforsyningen, som betyder at
vi skal brug den energien ekstra klogt.
Vi er pt. ved at rekruttere virksomheder til både at
være med i undersøgelsen og være Casevirksomhed.
10.
Bordet rundt
Vi tager en tur bordet rundt hvor I kan dele
nyt, dele succeshistorier, gode råd,
udfordringer eller hvad I har på hjertet
11.
Punkter til næste møde
Ønsker til punkter/gæster til fremtidige
møder
12.
Eventuelt – tak for i aften 

Dette punkt nåede vi ikke.

Næste møde omhandler punkter omkring
infrastruktur forbedringer samt alternativer til
gendarmstien.

