Bliv medlem af Cycling Embassy of Denmark
Cycling Embassy of Denmark (CED) er et netværk af kommuner, private, NGO’er og andre, der tæller nogle af
Danmarks mest engagerede og professionelle cykelfolk.
CED’s formål er at udvikle Danmark som cykelland, så vi får flere danskere, der cykler og cykler mere, og qua
dette bliver landet, hvor udenlandske byer henter inspiration, ser best practice løsninger og køber rådgivning,
produkter og knowhow på cykelområdet.
Vores netværk er unikt, idet vi favner både en række af de førende danske cykelkommuner, en lang række
private aktører og NGO’er. Det gør os både til et bredt og stærkt nationalt, fagligt fællesskab, hvor vi
udveksler erfaringer, sparrer med hinanden og udvikler samarbejder og projekter på tværs af medlemmerne.
Derudover kan vi præsentere udenlandske byer/kunder for samlede løsninger frem for enkeltprodukter, og
de danske cykelbyer fungerer som levende show cases for løsninger skabt i samspil mellem byerne og flere af
CED’s medlemmer.
Sammensætningen af medlemmer i CED spænder nemlig over kompetencer i alt fra at planlægge
cykelvenlige byer, skabe synergi mellem cyklisme, offentlig transport og byudvikling, bygge tryg og sikker
infrastruktur som cykelstier og cykelbroer, udvikle kampagner, der får folk til at cykle, byrumsinventar som
cykelparkeringsfaciliteter og cyklisttællere, (by)cykler, og viden om community building.

Hvorfor en Cycling Embassy of Denmark?
Den tiltagende urbanisering skaber i disse år store udfordringer for verdens byer, og planlæggere og
politikere verden over kigger mod Danmark, som anses for fremsynet, eksperimenterende og modigt, når det
gælder cykelområdet. Og netop historierne om ambitiøse, iderige og helhedstænkende rådgivere, trafik- og
byplanlæggere og politikere tiltrækker udlandets opmærksomhed. Således ”copenhagenizer” byer som
Adelaide, Bogotá og Los Angeles; de bygger ”Copenhagen lanes” (cykelstier), opsætter cykeltællere, laver
cykelkampagner m.m. alt sammen efter dansk forbillede.
For at imødekomme den stigende efterspørgsel af viden om dansk cykelkultur og knowhow om
cykelløsninger og -fremme etablerede en række danske cykelbyer, danske virksomheder og NGO’er i 2009
CED. Siden da har foreningen etableret sig som internationalt videnscenter for udenlandske byplanlæggere,
NGO’er, journalister, studerende m.m., der bl.a. deltager i studieture og masterclasses arrangeret i
samarbejde med CED.
CED markedsfører dansk cykelviden via www.cycling-embassy.org, de sociale medier, vores nyhedsbrev og
forskellige publikationer bl.a. ”Idékatalog for cykeltrafik ’12”, der er udgivet på dansk og engelsk med støtte
fra den nationale cykelpulje. Endelig får CED stor opmærksomhed på den årlige Velo-city konference, hvor vi
har en fælles stand og uddeler vores ”Leadership Award for Cycling Promotion”.
CED er kort sagt en anerkendt organisation og et brand i cykelverdenen. Som medlem bliver I en del af dette
brand og netværk.
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Hvad får I som medlem?
CED har også et nationalt sigte, nemlig at sikre videreudviklingen af den danske cykelkultur, så Danmark
fortsat kan bryste sig af at være et af verdens førende cykellande. Derfor er videndeling og udvikling af nye
ideer og cykelprojekter lige så vigtigt, som den internationale markedsføring heraf.
CED’s medlemmer mødes tre gange om året, hvor vi drøfter og arbejder på forskellige projekter og aktiviteter
og desuden har lejlighed til at socialisere og netværke. CED har fx skabt nye partnerskaber på tværs af
medlemmerne. Det har bl.a. resulteret i projektet ”Ta’ Cyklen Danmark”, der har til formål at øge antallet af
cykelture i Danmark med 50 millioner over en treårig periode.
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, Holland og
Sydtyskland/Schweiz.
Medlemmer kan desuden gøre brug af CED’s brand i deres daglige arbejde – fx brug af CED’s logo i mails, på
egen hjemmeside og i publikationer osv., præsentation på www.cycling-embassy.org med logo og egen profil,
m.m.

Årligt kontingent
1. Private virksomheder og organisationer med fem eller færre fuldtidsansatte: 6.000 kr.
2. Private virksomheder og organisationer med seks eller flere fuldtidsansatte: 17.500 kr.
3. Kommuner med færre end 75.000 indbyggere: 8.500 kr.
4. Kommuner med flere end 75.000 indbyggere, regioner og statslige organisationer: 17.500 kr.
5. Københavns Kommune: 40.000 kr.

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

Medlemmer
Cycling Embassy of Denmark har pt. over 40 medlemmer. Du finder en samlet oversigt på www.cyclingembassy.dk/presentation-of-the-members/.

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