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Bornholms Cykelveje
Referat fra Styregruppemøde
Dato 11. april 2012
Sted Byfogedbakken i Svaneke

Tilstede  HP Hardy Pedersen - formand
 PR Philip Rasmussen - sekretær
 HH Hasse Halberg
 NP Nis Jordt-Petersen 
 RK Robert Kure
 FK Flemming Kure
 KK Kim Kock-Hansen
 JR Jens Rørbech Bornholms

Cykelveje

1. Formalia
Referatet fra styregruppemødet 22.02.12 blev godkendt.

2. Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har anmodet Bornholms Regionskommune om supplerende detailo-
plysninger om delprojekter. Generelt har det administrative arbejde vist sig at være 
mere omfattende end først vurderet.

Beslutning: Henrik Nejst inviteres til at møde styregruppen - eksempelvis i forbindelse 
med folkemødet - således at det kan drøftes med den samlede styregruppe, hvordan 
samarbejdet kan udvikles optimalt for alle parter.

3. Gudhjem-Rø
JR orienterede om arbejdet og dialogen med fondene.

Beslutning: JR udarbejder forslag til relevante fonde, der inviteres samtidig til en 
besigtigelse.

4. Cykelrasteplads i Østerlars
Projektet blev godkendt. Styregruppen blev orienteret om at projektets færdiggørelse 
er udskudt til efteråret.

Beslutning: AutoCAD fil fremsendes til Carsten Pedersen med henblik på projektering.
Forslag til samarbejdsaftale med Brugsen bearbejdes nærmere i forvaltningen.

5. Skilte og cykeludstyr ved cykelvejene
Besigtigelse af modeller til cykelskilte og cykelstandere i gården.

Beslutning:  Cykelstander og skilte godkendt.
  PR og RK justerer farven.
  Der udarbejdes plan for skilte ved folkemødet.



6. Cykelveje og IT
KK gennemgik den aktuelle status omkring processen med opsætning af infoskærme. 
Hvis alt flasker sig sættes de første demoskærme op i forbindelse med folkemødet.

Beslutning: Notat fra JG-data godkendt.
HH/HP/KK deltager i workshop 26/04 sammen med BAT, BCB, Destinationen, Bornholms 
Lufthavn og Georg Julin.

7. Folkemøde
Der forelå oplæg. Cyklistforbundet har medddelt at de ønsker at gennemføre et ar-
rangement, hvor statsministeren modtager folkets cykel i forbindelse med folkemødet.

Beslutning: Der udarbejdes skilteplan for Allinge, der fremsendes til folkemødesekre-
tariatet.

8. Cykelstier i Rønne
Rønne er Bornholms vigtigste og største cykelby - og har af samme grund også det 
største cykelpotentiale. Derfor ønskes delprojekter i Rønne vurderet udfra en samlet 
helhed.

Beslutning: RK og PR udarbejder notat til kommende møde

9. Næste møde
Ved mødet blev det kommende møde aftalt til 10/5. Det er efterfølgende udskudt.

Beslutning: Kommende styregruppemødet afholdes torsdag den 31. maj kl 13.15 i 
Tejn.


