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Referat fra  

Trafikgruppemøde d. 18.01.2018 kl. 19.30 -21 hos Stine  

 
Til stede: Georg, Mariann, Kirsten, Jarl og Stine  
 
Rumle er udtrådt af gruppen.  
 
Referat. 

 
1. Referent  

– Stine 
2. Afrunding af Trafikevent d. 28/11-17 

  -Lidt mindre succes denne gang mht. børnenes synlighed. 
17,7%- november 2017 var uden rigtig lygteføring (5,3% -  januar 2017, 

        11,9 % -januar 2016, 
         Xx% - januar 2015 ) 

-Synlighed på P- kaos på skolens P-plads, som oplever et kaos hver morgen. 
Politikerne var meget interesserede og kunne foreløbig se problemerne. 
Gør trafikgruppen noget på nuværende tidspunkt? 
Torben Jørgensen sidder stadig i Plan og teknikudvalget, men ikke som formand. 
-Stor succes mht. til alt det praktiske og opbuddet af diverse politikere, skolen, 
reklame osv. 
-Uoverensstemmelse med lygtetid og lysstandernes slukketid.( Mariann) 
Referatnoter pkt. 2:  

• Det var et godt event, dog manglede en del børn cykellygter. 
• Gadelygterne kan ikke bruges som pejlemærke for hvornår man skal have 

lygter på – Det er solopgang og nedgang der bestemmer dette 
o Note til Næste trafikevent: Skriv dette ang. gadelygter i seddel til 

forældre og ”reklamer” for apps der kan bruges (cykelistforbundet mv.)  
• Vi har lavet en tilbagemelding til skolen ang. eventen – de synes det havde 

været et fint arrangement 
• Vi gør intet ang. Skolen parkeringsplads pt. vi afventer skolens henvendelse om 

evt vores støtte/hjælp 
• Skaterbanen: Birthe skulle have møde i denne uge med skolen. Projektet er pt. 

på Standby. G77 har tilbudt at de kan komme under G77  
   

 
 

3. Møde d 5/2-18 kl. 9,30 med kommunen om chikaneforsøget. 
-Planlægning af dagsordenen til mødet. 

a. Chikaneforsøget (efterhånden en del forslag og kritik) 
b. Hejnstrupkrydset 
c. Hejnstrupvej og sikkerhed. 
d. Flere? 

- Planlægning af det praktiske. 



Referatnoter pkt. 3:  
• Vi har modtaget 4 breve fra folk på Gulddyssevej og området omkring denne. 

De forslag og kritikpunkter tages med til mødet med kommunen 
• Der etableres kontakt til formanden af Teknik og miljø efter mødet med 

kommunen 
• Chikaner er en ny ting på Gulddyssevej og derfor er det en adfærdsændring og 

dette kan medføre lidt brok, der er sjovt nok ingen brok over chikanerne på 
Hejnstrupvejen.  

• På mødet er det chikaner og Hejnstrupkrydset, der er i fokus.  
• Kirsten sørger for morgenbrød og Mariann er der lidt tidligere og sætter klar til 

mødet.  
 

 
 
4.  Busskure 

-Kommunen( Kirsten)   
-AFA JCDecaux ( Jarl)  
Referatnoter pkt. 4: 

• Kommunen: Umuligt med busskure på Piledyssen, Holmevej er fin, men skal 
have tilladelse fra grundejerforeningen, da det er privat grund, ekstra skur ved 
skolen 

• Jarl har haft kontakt AFA og de er ikke interesserede i Gundsømagle, da det er 
reklamekroner, der er i fokus – Forståeligt nok  
 

 
 
5. Evt forslag fra GLR’s bestyrelsesmøde d. 8. januar. 
Referatnoter pkt. 5:  

• Cykelpumpe: se referat fra GLR bestyrelsesmøde den 8. januar 2018 - under 
opfølgning 

• Saltning/glatførebekæmpelse ved Gundsømagle bycenter: Jarl har talt med 
Folmerhus, og det er kommunen, der skal salte og glatførebekæmpe.  

 
 
6. Eventuelt. 

• Intet andet end lidt hyggesnak  
 
 
 
 
 
 
 


