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Bliv medlem af Cycling Embassy of Denmark 
… og del af et netværk af nogle af Danmarks mest engagerede cykelfolk  

 

Cycling Embassy of Denmark’s (CED) formål er at udvikle Danmark som cykelland og brande og markedsføre 
Danmark som verdens bedste cykelland og førende leverandør af cyklisme-knowhow. For tag ikke fejl; 
cykeltrafikken i Danmark er under pres. Vi har brug for et forum til at diskutere nye idéer på tværs af kommuner, 
organisationer og private aktører for at få sat endnu mere gang i cykelhjulene rundt omkring i landet. Det forum 
får I adgang til som medlem af Cycling Embassy of Denmark (CED). 

 

HOLD JER OPDATERET PÅ CYKELOMRÅDET  

Et medlemskab af CED er kompetenceudvikling af jeres medarbejdere. Som medlem af CED får I først og fremmest 
adgang til et stærkt og bredt nationalt og internationalt netværk. CED’s medlemmer mødes tre gange om året, 
hvor vi diskuterer aktuelle problemstillinger på cykelområdet. Det kan fx være, hvordan vi kan arbejde for at få 
cykling bedre integreret i transportmodeller, lave stærkere samfundsøkonomiske analyser af cyklisme, hvordan vi 
forholder os til fremtidens nye mobilitetsformer som førerløse biler, MaaS m.m. Vi hører inspirerende 
oplægsholdere fra ind- og udland og kigger på konkrete løsninger ude i byrummet. Derudover er der selvfølgelig 
rig lejlighed til at netværke med de andre medlemmer.  

Ca. hvert andet år organiserer CED endvidere en fælles studietur for medlemmerne, hvor vi samler inspiration fra 
etablerede og spirende cykelbyer i udlandet. Hidtil har vi besøgt New York og en række byer i Holland, 
Sydtyskland, Schweiz, Norge og Sverige.  

 

 

 

 
DERFOR EN CYCLING EMBASSY OF DENMARK 

Danmark er et af verdens førende cykellande, og udenlandske byer fra Manchester til Singapore står i kø for at få 
indsigt i den danske cykel-knowhow. For den tiltagende urbanisering skaber store udfordringer for verdens byer, 
der derfor investerer store midler i cyklisme i disse år. Efterspørgslen på dansk cykelviden førte i 2009 til dannelsen 
af CED, der siden har positioneret sig som internationalt videnscenter for udenlandske byplanlæggere, NGO’er, 
journalister, studerende m.m., som CED bl.a. tilbyder forelæsninger, cykelture, studieture og masterclasses.  

Walk and talk om byudvikling omkring Dokken og introduktionen af letbanen i Aarhus på det seneste netværksmøde.  

http://www.cycling-embassy.dk/
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Internationalt bliver I dermed også en del af CED’s fælles markedsføring i forbindelse med fx stande eller andre 
aktiviteter på konferencer som CIVITAS Forum og Velo-city, hvor vi hvert år uddeler vores Leadership Award for 
Cycling Promotion. I bliver også en del af CED’s markedsføring til UM og de danske repræsentationer i udlandet.  

 

 

Velbesøgt ”Borgmester Battle” på Velo-city konference i Dublin, 2019 

 

CED har også de seneste år oparbejdet et tæt samarbejde med Dutch Cycling Embassy. Sammen prøver vi at sætte 
mere internationalt fokus på, hvordan vi bliver bedre til at udnytte ITS-teknologi til fordel for cykler, får førerløse 
biler til at spille bedst muligt sammen med idéen om liveable cities m.m.  

Endelig markedsfører CED dansk cykelviden og dermed medlemmerne via www.cycling-embassy.org, sociale 
medier og forskellige publikationer. Bl.a. CyclingSolutions.Info, der i 2019 udkom i en opdateret og digitaliseret 
udgave med støtte fra Cykelpuljen og UCI (Union Cycliste Internationale) og ”Sustainable Urban Transportation”, 
der er udgivet i samarbejde med State of Green.  

 

Årligt kontingent 

1. Private virksomheder og organisationer med fem eller færre fuldtidsansatte: 6.000 kr. ex moms 

2. Private virksomheder og organisationer med seks eller flere fuldtidsansatte: 17.500 kr. ex moms 

3. Kommuner med færre end 75.000 indbyggere: 8.500 kr. ex moms 

4. Kommuner med flere end 75.000 indbyggere, regioner og statslige organisationer: 17.500 kr. ex moms 

5. Københavns Kommune: 40.000 kr. ex moms 

Ved indmeldelse efter 1. juli betales alene kontingent for ½ år. 

 

Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på info@cycling-embassy.org.  

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Weinreich, Formand 

http://www.cycling-embassy.dk/

