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Forpligtende netværksgruppe omkring udvikling af cyklisme i Varde
Kommune – Tænketanken
Baggrund
Visionen – Vi i naturen handler også om når vi bruger naturen på cykel, enten som fritidsaktivitet eller som
led i at blive transporteret rundt i kommunen. Derfor har vi arbejdet målrettet med at forbedre forholdene
for vore cyklister ved at etablere cykelstier, Pitstops, cykelruter og digitale løsninger som kan bruges når vi
gerne vil planlægge en tur på cykel i naturen.
Denne gruppe skal fortsætte det arbejde som blev lavet i 2014 og 2015, hvor vi var Årets Cykelkommune.
Vi skal have fokus på cyklisme og på hvilke områder, vi med fordel kan arbejde med at forbedre forholdene
for cyklister i Varde Kommune.
Derfor nedsættes denne Tænketank som skal samle op på emner som kan medvirke til at Varde Kommune
er kendt som en cykelvenlig kommune.
Formål
Formålet med netværket er at have fokus på forbedring og udvikling af cyklisme i Varde Kommune. Gruppen
sammensættes med repræsentanter fra de interessenter som har en interesse i udvikling af cykelturisme,
sundhed og visionen i Varde.
Gruppen skal holde sig ajour med cyklisme, og igangsætte tiltag som kan være med til at understøtte
visionen og sundhedsarbejdet i Varde Kommune.
Ledelse og koordinering
Gruppen ledes af direktøren for Plan, Kultur og Teknik, som også har sekretariatsopgaven.
Der holdes 2 årlige møder a 2 timer. Der udsendes dagsorden til møde, ligesom der udarbejdes referat fra
møderne.
Første møde planlægges afholdt i august 2015.
Deltagere
Sundhed - Kirsten Myrup,
Plan, Kultur og Teknik - direktør Bent Peter Larsen – Formand
Plan, Kultur og Teknik- Pia Koch Hauge
Kommunikation – Steffen Kjær
ProVarde – Finn Erik Christiansen
Vej og Park – Bjarne Fly
Temaer og aktiviteter
Cyklisme i forhold til sundhed, turisme og børn og unge i Varde Kommune.
Cyklisme som kan medvirke til at understøtte visionen i Varde Kommune.
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Gruppens medlemmer er opmærksomme på at orientere hinanden løbende i forhold til nye emner som kan
drøftes på møderne.
Gruppen deltager på minimum et inspirationsmøde omkring cyklisme.
Økonomi og ressourcer
Der afsættes ingen budget til gruppen. Gruppen er en slags tænketank som kan leverer input til kommunens
forvaltningsområder i forhold til emner, der med fordel kan arbejdes videre med i Varde Kommune.
Evaluering
Gruppen arbejde evalueres efter 1 år ultimo 2016.
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