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Bliv vært for Den Nationale Cykelkonference 2020

I 2020 holder vi igen to dages cykelkonference i samarbejde med Cyklistforbundet og en værtskommune
Ønsker din kommune at være vært for konferencen, så send en mail til zaj@vd.dk senest 7. oktober 2019 med begrundelse for, hvorfor netop din kommune bør
være vært i 2020. Begrundelsen skal tage udgangspunkt i nedenstående. I 2017 blev konferencen afholdt i Esbjerg og i 2018 i København og på Frederiksberg.
En værtskommune for Den Nationale Cykelkonference 2020 er en kommune:
Der har velegnede konferencefaciliteter, som kan rumme op til ca. 150 mennesker i plenum foruden mindre lokaler til sideløbende spor, Hotelkapacitet
op til 120 overnattende. Hotel og konferencested behøver ikke nødvendigvis være på samme lokalitet, men overnatningssteder bør være i rimelig
gåafstand fra konferencestedet. Konferencestedet bør være placeret tæt på offentlig transport, så det er nemt at komme til og fra.
Der arbejder aktivt med cykelfremme, hvad enten det er fysiske tiltag, kampagner, cykelruter eller lignende.
Der har noget at vise frem i form af cykelstier, parkering, cykelfokus i byrum, cykelture etc.
Der har mulighed for at afsætte ressourcer til at gå aktivt ind i Cykelkonferencens planlægningsgruppe i et samarbejde med Vejdirektoratet og
Cyklistforbundet. Der kan forventes et ressourceforbrug på cirka 60-80 timer i alt for værtskommunen.
Værtskommunen forventes at stå for cykelturene, herunder mulighed for at skaffe cykler, som deltagerne kan leje til cykeltur mv.
Konferencens varighed, formater og eventuelle større konceptuelle ændringer i forhold til tidligere år fastlægges i samarbejde med Cyklistforbundet og
Vejdirektoratet som led i den indledende planlægning.
Forslag til mulige konferencedatoer er foreløbigt i ugerne 17, 18 eller 20 (ændringer kan forekomme). Endelig dato fastlægges med værtskommunen
umiddelbart efter udvælgelse.
Der tages udgangspunkt i de ovennævnte kriterier, når Vejdirektoratet og Cyklistforbundet i samarbejde udvælger næste års værtskommune.
Besvarelsen må højst fylde én A4-side og tilsvarende længde i mail. Har du evt. spørgsmål kan du kontakte Zofia Jagielska 7244 3149.
Frist for indmeldelse er den 7. oktober 2019 og sendes til zaj@vd.dk

