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Referat fra mødet i det lokale færdselssikkerhedsråd (FSR) 
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 13.00

Tilstede:
Lene Tingleff (LT) Udvalget for Teknik, Steen Christensen (SC) Udvalget for Teknik; Ole 
Flemming Lyse (OFL) Seniorrådet, Finn Gatten (FG) Læring, Karis Dalsjø (KD) Social
& Sundhed, Michael Laursen (ML) Fritid & Fællesskab, René Knudsen (RK) Fritid &
Fællesskab, Marianne Søgaard Jensen (MSJ) Fritid & Fællesskab.

Fraværende:
Niels Bach (NB) Sydøstjyllands Politi, Mikael Bisted (MB) Handicaprådet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om lokalt og nationalt trafiksikkerhedsarbejde
 Præsentation af udvalgte trafiksikkerhedsprojekter til udførelse i 2017:

3 igangværende projekter fra 2016, 4 besluttede projekter og 3 forslag til yderli-
gere udførelser fra trafiksikkerhedsplanens bruttoliste blev præsenteret. Se ved-
hæftede præsentation fra mødet.

 Orientering om uheldsudviklingen over de seneste 5 år. Vi holder os indenfor den 
nedadgående kurve frem mod 2020.

 Der er ingen oplysninger om nye projekter fra vejdirektoratet på statsveje i 2017.

OFL: Er der fortsat puljemidler til cykelstier?
ML: Der kommer formentligt en tilskudspulje igen, men ingen pt.
Der tænkes generelt meget stier og stiforbindelser med ind i vej- og byggemod-
ningsprojekter.
Der er generelt mange ønsker til stier i hele kommunen. Pt. liste med over 70 øn-
sker.

3. Kampagner, lokalt og landsdækkende.
 Lokalt: Deltagelse i kampagner fra Rådet for Sikker Trafik.

- Fartkampagne uge 14-16
- Spritkampagne uge 22-24
- Skolestartskampagne uge 32-35

FG: God ide med trafikveste som klassesæt til alle skoler, til når de er ”ude af hu-
set”. Næsten alle elever har selv cykelhjelme, men det kniber med veste.
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 Nationalt: Kampagnekalender 2017 fra Rådet for Sikker Trafik kan ses her 
http://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/kommune/deltag-i-nationale-kampagner 

4. Forslag til drøftelse
 Forslag fremsendt af Seniorrådet – Rådet tilknyttes en næstformand med repræ-

sentant fra handicaprådet eller seniorrådet.

OFL: Ønske om en næstformand i rådet, der er ikke er politisk engageret. LT: Be-
sluttes ved konstitueringen efter valget sidst på året.
OFL: - Forslag om ændring til kommissoriet, så der kun afholdes et møde årligt.
- Der mangler oplysning om rådet på hjemmesiden med bl.a. oplysning om hvem 
der sidder i rådet og som minimum kommissoriet. 
- Mangler at der følges op på kommissoriets opgaver. 
- Som fokusmiddel på færdselssikkerhedsrådet foreslås, at deltage på messer 
o.lign. Evt. information på biblioteker for, at gøre rådet mere synligt.
- Færdselssikkerhedsrådet har haft større virke tilbage i tiden. F.eks. deltog rådet 
i den gamle Juelsminde Kommune ved maling af røde kryds i vejkryds, hvor også 
pressen deltog.
LT: Afventer drøftelse af ændring af kommissorie mv. til efter valget.

5. Eventuelt
ML: Lene, Michael m.fl. skal ud og møde borgerne på Dalbyvej i Hedensted senere på 
eftermiddagen. Det vedrører byudviklingen i Hedensted øst – vejprojekter, udstyknin-
ger m.m.

MSJ: Præsenterede fartkampagnens oplysning og testside fra Rådet for Sikkertrafik, 
som kan ses her https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten 

6. Næste møde
Afventer ny periode.
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