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Dato 12-02-2012 

Møde i styregruppen for Bornholms Cykelveje.

Dato Torsdag den 2. februar 2012
Sted 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 20/12-2011 godkendt.

2. Styregruppens arbejde
Styregruppens sammensætning
HP orienterede om chefgruppens overvejelser om udvidelse af styregruppen med en 
medarbejder fra planområdet og naturområdet. PR har fremsendt forslag til kommis-
sorium, som i den kommende tid bearbejdes nærmere i kommunens officielle lay-out. 

Ekskursioner
Der forelå oplæg til ekskursioner for styregruppen.

Beslutning: PR og JR udarbejder nærmere forslag til ekskursionsprogram, der behan-
dles på næste møde.

3. Gudhjem-Helligdommen 
Til styregruppemødet forelå revideret projektnotat. JR orienterede om arbejdet med 
at skaffe midler fra private fonde. 

Beslutning: PR og JR udarbejder forslag til revideret materiale fond-ansøgninger. PR og 
JR orienterede områdechef Jørgen Dreyer efter styregruppemødet.

4. Verserende sager
4.1 Cykelturismeseminar for Ôresundsregionen 25/1
Beslutning: PR inviterer Patrick Leijon, der har base i Simrishamn og er projektleder for 
“Öresund som cykelregion”, til et møde på Bornholm med det formål at styregruppen 
kan få en førstehåndsorientering om udviklingen af cykelturismen i Ôresundsregionen.

4.2 Cykelvejene behandles politisk på martsmødet i TU.
Beslutning: PR fremsender forslag til dagsorden.

4.3 Orientering om henvendelse fra Cyklistforbundet, der har besluttet at forære Helle 
Thorning Schmidt en cykel.
Beslutning: PR og JR udarbejder forslag med henblik på at bruge Folkemødet som 
ramme.

4.4 Bornholms cykelbyer
Beslutning: Sagen tages op ved næste styregruppemøde.

4.5 Skiltning ved cykelvejene
Beslutning: Med baggrund i de faldne bemærkninger til præsentationen af skilteløs-
ningerne, bearbejdes skiltene indtil næste styregruppemøde. 

4.6 Østerlars
Beslutning: Forslagets løsninger og detaljer drøftes nærmere med Morten Bach og 
forelægges for styregruppen ved næste møde

4.7 Søndre Landevej i Nexø
Beslutning: Sagen udskydes og drøftes når styregruppen er udvidet.



5. 2012 puljen
I perioden frem til april skal de kommende projekter fastlægges i samarbejde med 
Vejdirektoratet i forbindelse med udmøntningen af cykelpuljen for 2012.
Beslutning: Sagen tages op ved det kommende styregruppemøde.

6. Økonomi
Der udestår en udfordring omkring programmets medfinansiering.
Beslutning: FK tager i den kommende tid en runde i forvaltningen.

HP og FK deltog i mødet indtil kl 11.00 ( til og med pkt 6).

7. Evt.
Det nye rådhus på Landemærket i Rønne blev drøftet - med henblik på styregrup-
pens evt indspark til cyklens rolle i rådhusudvidelsen. Da styregruppens formand ikke 
var tilstede blev punktet udskudt til næste møde.

8. Næste møde
Onsdag den 22/02-2012 - kl 13.00.
Dagsorden udsendes 17/02-2012


