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Beslutningsreferat

Styregruppemøde onsdag den 22. februar 2012 kl 13.00
Teknik og Miljø i Tejn.

Tilstede  HP Hardy Pedersen - formand
 PR Philip Rasmussen - sekretær
 JR Jens Rørbech
 FK Flemming Kure 
 NP Nis Hjort Petersen 
 HH Hasse Halberg 
 RK Robert Kure

Bornholms
Cykelveje

1. Formalia
Referat fra styregruppemøde 02.02-12 godkendt.

2. Udvidelse af styregruppen
Der foreligger udkast til kommissorium fra PR.
Beslutning: HP, HH og RK færdiggør kommissorium hvorefter styregruppen kan udvides.

3. Opfølgning fra sidste møde  
Folkemødet
HP har deltaget i møde med Bright Green Island. Der samarbejdes om en stand på 
Allinge Havn. Desuden har Cyklistforbundets direktør oplyst at man agter at forære 
statsministeren en cykel for midler der er indsamlet af folket, og gerne vil foretage 
overdragelsen i forbindelse med folkemødet.
Beslutning: RK og FK udarbejder til næste styregruppemøde et ide-oplæg - herunder 
forslag til samarbejde med BAT, cykeludlejere mv. PR udarbejder oplæg til de fysiske 
tiltag ved Folkemødet.

Ekskursioner
JR gennemgik oplæg.
Beslutning: Alternativerne eftersendes til styregruppen. På et internt møde i Vej drøftes 
hvilke ekskursioner der er mest relevante at deltage i. Derefter træffe HP beslutning 
om det endelige program, herunder tidspunkt.

Møde med Patrick Leijon fra “Ôresund som cykelregion”. 
Beslutning: PR undersøger om han kan deltage i det kommende møde.

Østerlars: 
Der har været afholdt møde med Brugsen i Østerlars. .
Beslutning: Principperne blev godkendt og der eftersendes nærmere forslag til ud-
formning med tilhørende økonomi.

Gudhjem-Rø
JR redegjorde for udviklingen af projektet og dialogen i forbindelse med den sup-
plerende finansiering.
Beslutning: Der udarbejdes et såkaldt boblepapir til de relevante fonde.

Skilte.
Cykelskiltene var anledning til nærmere drøftelse.
Beslutning: Det blev besluttet at der præsenteres to modeller ved det kommende 
styregruppemøde, der afholdes i Svaneke.

4. Økonomi
Beslutning: Der afholdes snarest et økonomimøde med deltagelse af FK og HP, hvor 
PR deltager i første del. Derefter afholdes et møde med alle de involverede projektm-
edarbejdere i BRK der er berørt af cykelvejsprojektet. 

5. Næste møde
Kommende styregruppemøde holdes onsdag den 11. april 2012 kl 11.15 på vores 
mobile kontor Byfogedbakken 5 i Svaneke, hvor der bliver mulighed for at tage stilling 
til cykelskiltningen i det historiske bygningsmiljø. Der er rugbrød og sild under mødet.


