
 

 

 

 
 
Møde torsdag 28. april 2022 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 tilmelding) 
 
Inviterede medlemmer 
Agnes Nielsen – Landsbylaugene 
Anne Mette Langgaard - Cyklistforbundet Sønderborg 
Arne Simonsen/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  
Kim Gottlieb – Kims Cykelservice 
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center 
Merete Dahlbjerg Schrøder/Gunnar Sørensen – Velo Team Gråsten 
Mette Sehrt – Sønderborg Kommune 
Mike Sprenger CMS Sønderborg 
 
Sekretærer 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune 
Nina Mikkelsen - Sønderborg Kommune 
 
Gæster 
Peter Rathje, ProjectZero 
 
Afbud 
Anne Graehn-Mittmann – Wildcard 
Vakant/Laura Marie Sina Rasmussen - Ungeklimaråd 
Pernille Trane – Cykelservice Sønderborg 
Jens Christian Jessen – HUI Cycling 
Kent Nissen – Fri Bikeshop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Referat 
1.Velkomst  

 
 

2.Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Referat godkendt. 
 
 

3.Sønderborg energi-folkemødet 7. – 9. juni 
2022 når IEA Konferencen gæster byen.  
Vedhæftet invitation.  
Ved vores gæst Peter Rathje, ProjectZero 

Peter Rathje introducerer. Sønderborg har fat i 
noget stort og der er et stærke fællesskaber i 
Sønderborg – også med cykling. Vi lever i en 
foranderlig verden, hvor der er brug for 
fællesskaber, da verden er kompliceret og ting bliver 
dyrere. Undersøgelse viser, at danskerne bakker op 
om at spare på energien. Et budskab ud over 
sundhed er også økonomi i form af energi. Hvilke 
type cykel er irrelevant, bare der cykles og tænkes 
cykel i stedet for bil.  
 
EU har lavet et ”nyt” europakort, hvor Sønderborg er 
markeret sammen med Århus og København. Det er 
tre byer, der er udpeget som værende ledende 
inden for energi og klima. 
 
Peter kommer ind på to muligheder. 
Grøn transportdag:  

- D. 21 maj på slotskajen 
- Tour de Flens, udstilling af grøn mobilitet 

med el-biler, cykler, landsbybussen osv.   
Klimakonference:  

- Klimakonference arrangeres af IEA (IEA = 
Internationale Energi Agentur) d. 7-9 juni 
med ministre, virksomheder mm.  

- Der laves en fest ved siden af det officielle 
program --> Et IEA sideevent: 

 
Sønderborg klimadage d. 7 – 9 juni kl. 15 – 21.00. 
 
Legeplads og oplevelser, aktivitetstelte, visning af 
dokumentarfilm, debattelt og spænende 
klimastande. Et område kommer til at handle om 
transport. 
 
Peter viser området og planerne for placeringerne af 
telte mm. på dagen. Teltene omkring transport skal 
være på trekantsområdet ved brostenene over for 
Multikulturhuset (Havbogade).  
 
Der spørges ind til om der er gratis busser på dagen. 
Peter Rathje noterer dette og kontakter Tina. (Det 
var desværre ikke muligt i denne omgang). 
 
Der gøres opmærksom på, at der skal tænkes på 
cykelparkering til dagene.  



 

 

What’s in it for Cykelforum: 
Transportdagen den 21. maj: 
Forslag om at kommunen har en stand og kan 
fortælle om de nye cykelruter. Dette bekræfter 
Britta, at de har d. 21 maj sammen med 
mobilitetsforeningen (Hardy). 
 
Pitstop – cykeltræning  
LINAK nævner en mulighed for at komme derned en 
gruppe. Gråsten cykelklub vil gerne komme, men 
opmærksomhed på, at de ikke kan stille deres cykler. 
Der er mange der træner lige nu til bl.a. Tour de Syd 
der skal KM i benene  Der er enighed om at alle 
der træner den 21. maj, slå træningen ned forbi 
slottet. Det gælder alle såvel individuelle, små 
træningsfællesskaber og klubber. Det kan være 
super fedt hvis der kl. 13 vrimler med cyklister for en 
kort stop. Hvis det lykkedes ved ProjectZero gerne 
lige sende live og måske et interview eller to 
 
Klimadage 
Forslag til at kommunen sætter telt op d. 7-9 og så 
bemander cykelforums medlemmer teltet på skift.  
Brian er blevet kontaktet af Steen Bielfeldt.  
Britta kan ikke deltage i klimadagene, så det skal 
være repræsentanter og bagland der skal stå for 
bemandingen.  
Britta fortæller om projekt ”Cykling i Landdistrikter 
og erhvervssamarbejde,” hvilket kunne passe godt 
ind i disse dage (debattelt – Britta undersøger dette).  
 
Brian koordinerer en plan for d. 7-9 juni, hvor resten 
af Cykelforum skal melde ind. En opmærksomhed på 
at hjælpe Brian!  
 

4.Valg af talsmand 2022 
Brian Birk Hartvig 
 

Brian godkendes som talsmand for 2022.  
 
 

5.Tour de France 
 
Frivillige og Hot Spots 
 
100 dages program  
 
Gave – Tour de France cykelrute 
Lancering den 20. maj 
 
Det Grønne Køretøj  
21. Maj 2021 
 
Verdens cykeldag den 3. juni 
Nogle der vil gribe den? Fælles cykeltur? 
 

Der gøres opmærksom på, at der mangler frivillige til 
Tour de France.  
 
Hotspot drøftes. Britta fortæller, at der løbende 
kommer trafikinfo for dagen på sonderborg.dk.  
 
100-dagsprogrammet er i gang. Der er masse 
spændende arrangementer. (Lancering er af Grand 
Départ udskud – dato ikke kendt) 
 
Et arrangement d. 3 juni drøftes. Opmærksomhed på 
at der i forvejen er mange arrangementer. Der skal 
meldes tilbage til Britta, hvis nogen ønsker at lave 
noget. Ellers bliver det noget virtuelt. 
 



 

 

 
 

Der er spørgsmål angående Tour de Syd d. 29 maj og 
information omkring opstart og mødested for de 
mindre distancer. Ligeledes drøftes det, at der vil 
være nogle logistikudfordringer ift. transport at 
cykler. Britta nævner, at Jesper Schack er vejleder 
arrangørerne. Der nævnes forskellige løsninger, fx 
tilkøb af transport, hvor Tour de Syd transporter 
cyklerne. Det er ikke et kommunalt arrangement så 
kontakt Kultur i Syd 
 

6.Forbedring af cykelinfrastruktur  
Status fra arbejdsgruppe: Jørn, Flemming 
og Anne og Anne Mette 
 
Bilag fremsendes inden mødet.  
 

Positiv tilbagemelding på rapporten, gode emner og 
god struktur. Ellers ingen umiddelbare 
kommentarer.  
Der arbejdes videre og sendes til forvaltningen og 
senere fremstilles det som en sag for politikkerne.  

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

Der er ikke nyt - udskydes.  

 
8.

Input til projekt cykling i landdistrikter og 
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.  
 

Britta skriver status omkring projektet som sendes 
særskilt.  

9.Bordet rundt  
Vi tager en tur bordet rundt hvor I kan dele 
nyt, dele succeshistorier, gode råd, 
udfordringer eller hvad I har på hjertet  

Anne Mette: Dokumentation af cykelstiønsker. 
(drøftes i efteråret og politisk sag inden udgangen af 
2022). Generel forsamling for første gang i to år pga. 
corona. 
Mike, CMS: Fællesskaber.  
Merethe: Afholder stjerneløb fra i morgen d. 29/4 
med fransk inspireret middag. Deltager i 
Storebæltsløb. Vil gerne have flere medlemmer.  
Agnes: På Nordals er to klubber gået sammen om 
Tour de Nordals. Her kommer blandt andet 50 
deltagere fra Østerlund Friskole.  
Jørn: Landevejs sæson startede 27 marts. Træning 
onsdag og derudover løb. Sammen med Brian er der 
BørneTour søndag d. 1 maj.  
Brian: Udover BørneTour som har fyldt meget er der 
taget hul på MTB-banen på Spang. Opmærksomhed 
på kapacitet i klubben såfremt der er stor effekt af 
BørneTour. 



 

 

Hardy: Mobilitetsforeningens cykeltraileren, har 
plads til 10 cykler og kan lejes for 100kr./dag.  
https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-
ved/cykeltrailer/ 
Mette: Fortælle på cykelkortsgruppens vegne at de 
sidste rettelser er undervejs. Forskellige information 
kommer på kortet. Kortet sælges for ca. 25kr./stk. og 
kan købes på turistkontoret. Laves også til GPS. Det 
er ruteforslag, da der ikke kommer skilte på.  
Nogle af cykelruterne er kommet med i Alsik 
Magazine http://epages.nordadvertising.dk/alsik-
2022/page/1?fbclid=IwAR0NbVSGjJ4tKQ7w3EWJrTgI
PdSmtyQSoDdY-vgptMXBj1JVO08nlkBqh8k (til 
turisterne) både på dansk og tysk.  
Peter: Startet onsdagstræning. Udlandstur i 
bededagsferien, som går til Mallorca for at cykle. 35 
tilmeldte til Tour de Syd.  
Svend Erik: NSU har lokaler ved skolen og er en aktiv 
del af deres cykelaktiviteter. De er pt. ved at lave 
noget for de helt små hvor de skal have fut i 
løbecyklerne. Dog svært ved at få fat i cyklerne som 
de bestilte i oktober, men er ikke kommet frem 
endnu. Der skal laves veje, hvor de kan cykler. 
Påtænker at søge en wood-sculpture.  
Flemming: Marketingsfilm fra Linak. 50 tilmeldte til 
VCTA. Deltager også i Tour de Syd og Storebæltsløb.  
Keld: Startet onsdagstræning. Tur til Hartzen i næste 
uge. 17 tilmeldte til Tour de Syd. Klubtur i juni. 
Coast2coast.  
Britta: VCTA ligger vi på en 8. plads i hele Danmark, 
hvilket er flot. Der er morgenmadsarrangementer. 
Afslutningsfest på UC Syd, hvor ”Cykeldrengene” 
holder oplæg. Flere cykelkampagner i løbet af maj 
for både dagtilbud, skoler og ungdomsskoler. 
Derudover Tour de Ringridning bredt i kommunen. 
Den grønne Førertrøje i uge 18.  
 

10.Punkter til næste møde 
Ønsker til punkter/gæster til fremtidige 
møder 

Opfølgning på cykeltopmødet.  
Cykelinfrastruktur.  
Cykelstier.  

11.Eventuelt – tak for i aften   
 


