
 

Projekteringsmødereferat PM01 

Projekteringsmøde nr. 01 Dato 2012-12-03 

Projekt Frihed til sikker Sundhed Ref. LJP/ljp 

Emne Cykelsti til Hornsyld Mødedato 2012-11-27 

 

Deltagere Telefonnummer e-mail Initialer 

Helene Fruelund, Stouby lokalråd 2182 9622 helenefrue-

lund@gmail.com 

HF 

Anders Pedersen, Stouby Lokalråd 2752 6271 andersud-

bye@gmail.com 

AP 

Linda Peitersen, Stouby Lokalråd 2940 4052 ljp@alectia.com LJP 

Torsten Sonne Petersen, Hornsyld 

Lokalråd 

2496 1370 le.to.an.joe@mail.tele

.dk 

TSP 

    

Afbud    

Dina Kjerkegaard,  

Skolebestyrelsen på SIM 

2044 3676 Kjerkegaard@pc.dk DK 

 

 

 

Punkt Emne Handling 

01.01 Bemærkninger til forrige referat  

 Der har været afholdt et par forudgående møder vedr. 

cykelsti fra Stouby til Hornsyld, men dette er 1. møde, 

hvor der udarbejdes referat. 

 

 

01.02 Historik  

 Stouby Lokalråd har i marts 2011 nedsat et udvalg, der 

arbejder for etablering af en cykelsti fra Stouby til Horn-

syld/SIM.  

Projektet blev kaldt ”Frihed til Sikker Sundhed” og udval-

get søgte Vejdirektoratets Cykelpulje 2011, men fik af-

slag på ansøgningen. 

Udvalget påtænker at søge igen, men vil gerne inddrage 

så mange foreninger m.v. som muligt i arbejdet. 

Stouby Lokalråd har derfor taget kontakt til Hornsyld 

Lokalråd, da det kom Lokalrådet til kendskab, at også 

Hornsyld arbejder for de samme interesser. 
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01.03 Projekt  

01.03.01 DK har oprettet en facebook side, hvor det er muligt at 

”like” cykelstien Stouby-Hornsyld. 

 

   

01.03.02 TSP forelagde muligheden for at se cykelstiprojektet bre-

dere, således at stier fra Hornsyld til Stenderup og Rårup 

også er omfattet af projektet.  

Dette blev vedtaget. 

Stenderup og Rårup Lokalråd inviteres til næste møde. 

 

TSP fremlagde forslag om at cykelstiprojektet også er 

begrundet i ønske om oplevelser i kommunen, og ikke 

kun transport og sundhed. 

Det blev vedtaget, at begrundelse for cykelsti er sund-

hed, transport og oplevelse. 

 

   

01.03.03 Oplevelse på cykelruter, f.eks. i form af Geocatching 

(kontakt evt. Beierholm fra Bråskov Efterskole). 

 

   

01.03.04 Dansk Cyklistforbund bør kontaktes for videndeling om: 

 Fonde/puljer, der kan søges 

 Hvad er den bedste/mest økonomisk fordelagtige 

løsning vedr. cykelstier i det åbne land (dobbelt-

rettede, grusstier, en på hver side ???) 

 

   

 

01.04 Økonomi  

 Fonde/puljer der kan søges: 

 VD (ansøgningsfrist 2013-04-01) 

 Friluftsråd 

 

 

01.05 Tidsplan  

 TSP indkalder til næste møde på SIM i Hornsyld. 

Alle Lokalråd fra skoledistrikter til SIM indkaldes (Stende-

rup, Hornsyld, Rårup og Stouby) for samarbejde på om 

cykelstier og for brainstorming vedr. projektets fremdrift. 

Susanne Ernst kontaktes for forespørgsel om, hvem der 

repræsenterer de enkelte lokalråd. 

Forslag til mødedatoer:  

2013-01-07, 2013-01-10, 2013-01-14. 
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Stouby Lokalråd påtænker at indkalde til borgermøde i 

februar 2013, hvor bl.a. cykelsti til Hornsyld vil være på 

dagsordenen. 

 

01.06 Hjemmesider  

 www.stouby.nu 

www.hornsyld.dk 

 

 

01.07 Eventuelt  

 Ingen bemærkninger  

 

01.08 Næste møde  

 TSP indkalder til møde først i januar 2013 på SIM i Horn-

syld. 

 

 

http://www.stouby.nu/

