
==    DAGSORDEN   == 

Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamling 

kl. 20, torsdag d. 17. september 2020 

i afdelingens lokale Byvej 56, 1.sal, Hvidovre. 

 

Dagsordenen til ordinær generalforsamling indeholder følgende punkter: 

 

1.   Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

2.   Aflæggelsen af Bestyrelsens beretning.   

3.   Regnskab for 2019.  

4.   Indkomne forslag.  

5.   Valg af :  

a)  Formand  Valg er for 2 år. 

b)  Kasserer –Valg af kasserer er for 1 år. 

c)  Bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlem er for 2 år. 

Derudover vælges : 

d)  Mindst én suppleant til bestyrelsen. Valg er for 1 år. 

e)  Revisor og Revisorsuppleant. 

 Revisor   Valg er for 1 år. 

 Revisorsuppleant   Valg er for 1 år. 

f)   2 delegerede til Cyklistforbundets landsmøde,  

hvoraf mindst 1 skal være medlem af bestyrelsen. Valg er for 1 år. 

6.   Fremtidig virksomhed. 

7.   Eventuelt  
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Referat : 
Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Generalforsamling afholdt 
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER 2020 

Byvej 56, 1.sal, Hvidovre 

 
Om Generalforsamlingen 2020. 

Med næsten seks måneders forsinkelse, afholdte vi generalforsamling i Brøndby-Hvidovre Afdeling. 
Vi var 14 deltagere, heraf 2 fra nabo-afdelinger. 

I en Coronatid var afholdelsen af generalforsamlingen ikke uden udfordringer, men vi tog nødvendige for-
holdsregler og holdt os inden for både deltager- og afstandspåbud.  

Yderligere om særlige foranstaltninger ved afholdelsen af Brøndby-Hvidovres Generalforsamling 2020  
findes sidst i dette referat.  
 
Foredrag ved Thor Storgaard Christensen, Sundhedskonsulent, Hvidovre Kommune.  

Vi begyndte aftenen kl 19 med et foredrag ved Hvidovre Kommune sundhedskonsulent Thor Storgaard 
Christensen, som fortalte om Hvidovre Kommunens visioner og planer på cykelområdet. 

Der er ikke taget referat af foredraget.  

 

Selve Generalforsamlingen 2020 begyndte kl. 20. Se herover, side 1, for dagsordenen til Generalforsamlin-

gen. Se herunder for referatet fra Generalforsamlingen samt særlige forhold ved afviklingen af Generalfor-

samlingen.  

 
Generalforsamlingen 2020.  

torsdag d. 17. september, kl. 20. 
 

Ad 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

Jens Christiansen blev valgt til dirigent. 

John Barber blev valgt som referent. 

Erik Lyders og Lasse Steen Christensen blev valgt som stemmetællere.  

 

Ad 2. Aflæggelsen af Bestyrelsens beretning. Ved Thomas Otzen, formand. 

Thomas henviste til den udsendte skriftlige beretning.  

John Barber, næstformand, fortalte kort om udsendelsen af indkaldelsen og beretningen. Han nævnte, at 

generalforsamlingen kommer meget senere på året end sædvanligt, idet der har været en pause i aktivite-

ter, mens vi har ventet på en lempelse af sundhedsmyndighedernes foranstaltninger, som har til formål at 

forhindre spred af CoronaVirus.  

Se nærmere herom i de supplerende oplysninger sidst i dette referat.  

Thomas fortalte om grundlaget for ændring af kasserer i Brøndby-Hvidovre Afdeling, og  

om Lisbeth Pedersens ønske at afgive sine opgaver som leder på ture i Brøndby-Hvidovre.  

Han fortalte, at Lasse Steen Christensen herefter vil stå for opgaver ved gennemførelse af ture. 

Thomas takkede både Lisbeth Pedersen og tidligere kasserer Jan Oulund for deres virke i Brøndby-Hvid-

ovre Afdeling.  

Bestyrelsens beretning blev godkendt.  
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Ad 3.   Brøndby-Hvidovre Regnskab for 2019    

Der blev uddelt bilag med regnskabet for 2019.   

Afdelingens regnskabet for 2019 blev godkendt. 

 

Ad 4.   Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

 

5.   Valg til tillidsposter :  

a)  Formand. Valg er for 2 år.  John Barber er valgt uden modkandidat 

b)  Kasserer.  Valg er for 1 år  John Gade er valgt uden modkandidat 

c)  Bestyrelsesmedlem.  Valg er for 2 år. Thomas Otzen er valgt uden modkandidat 

d)  Suppleant bestyrelsen. Valg er for 1 år. Erik Rossing er genvalgt uden modkandidat 

e)  Revisor og Revisorsuppleant. 

 Revisor :     Valg er for 1 år.  Kirsti Puukka-Sørensen er genvalgt uden modkandidat 

 Revisorsuppleant : Valg er for 1 år. Vagn Kjær-Hansen er genvalgt uden modkandidat 

f)   2 Delegerede til CF Landsmøde 2020,  Thomas Otzen og John Gade er genvalgte.  

Finn Ivo Heller opnåede ikke valg.  

 

6.   Fremtidig virksomhed 

John Barber nævnte især udsendelsen af afdelingens blad og den digitale nyhedsmail og nævnte at, grun-
det økonomi, vil udformning af afdelingens TurFolder sikkert være underlagt den digitale udsendelse.  

Thomas nævnte, at der fortsat arbejdes med oprettelsen af et cykelværksted, hvor offentligheden kan 
komme forbi og få assistance med små-reparationer og vedligeholdelse af cyklen.  

7.   Eventuelt  

Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen foreslog, at bestyrelsen kontaktede CykelBy Hvidovre om projekter, 
ønsker og eventuel gensidig assistance.  

Hun nævnte også, at lokaler til cykelværksted eventuelt kunne findes hos Aktivitetshuset i Hvidovregade.  

Herudover blev det nævnt af flere, at der kunne tages kontakt til CF i Rødovre om indholdet i deres cykel-
værkstedsaktivitet 

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene i den kommende tid.  

 
Tak. 

Thomas takkede deltagerne i generalforsamlingen for en god og positiv afvikling.  

Og takkede ordstyreren for hans fordeling af forløb og indlæg.  

 

 

 

Referatets dato : den 23. oktober 2020 

John Barber, referent. 
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Vedrørende Valg til Tillidsposter. 
 Generalforsamlingen 2020 
Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

 

Ved generalforsamling 2020 i Brøndby-Hvidovre Afdeling blev der foretaget en rokade i bestyrelsen. Tho-

mas Otzen ønskede ikke at fortsætte som formand i afdelingen. John Barber blev valgt som ny formand. 

Thomas Otzen, fortsætter i bestyrelsen og er efterfølgende konstitueret som næstformand.  

John Gade blev valgt som ny kasserer, idet Jan Oulund, grundet helbredsforhold, ikke syntes, at han kunne 

fortsætte på posten. 

 

Henning Nielsen og Lasse Steen Christensen var ikke på valg og fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. 

Erik Rossing blev genvalgt og fortsætter som suppleant til bestyrelsen. 

 

Valg til øvrige valgte tillidsposter i Brøndby-Hvidovre blev i høj grad genvalg. Se herunder oversigten over 

valgte til tillidsposter i Brøndby-Hvidovre.   

 

 

Valgt til Tillidsposter 2020 / 2021. 

 Cyklistforbundet. Brøndby-Hvidovre Afdeling  

 

Navn Post Periode 

John Barber Formand (Nyvalgt) Valgt for 2 år 

Thomas Otzen Fortsætter i Bestyrelsen Valgt for 2 år 

John Gade Kasserer (Nyvalgt) Valgt for 1 år 

Henning Nielsen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg 

Lasse Steen Christensen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg 

Erik Rossing Suppleant Valgt for 1 år 

   

 

 

Navn Post Periode 

Kirsti Puukka-Sørensen Revisor Valgt for 1 år 

Vagn Kjær-Hansen Revisorsuppleant Valgt for 1 år 

 

 

Navn Post Periode 

Thomas Otzen Landsmøde Repræsentant Valgt for 1 år 

John Gade Landsmøde Repræsentant Valgt for 1 år 
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Supplerende oplysninger om afholdelse af generalforsamling 2020.  

Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling. 
 

 

Optakt til Generalforsamlingen 

Efter vurdering af de foranstaltninger, som har til formål at hindre spredningen af CoronaVirus, besluttede 

bestyrelsen på møde d. 17. august, at aktuelle foranstaltninger om maksimum deltagerantal og antal kva-

dratmeter til rådighed pr. deltager, ikke forhindrede, at Brøndby-Hvidovres årlige generalforsamling kunne 

afholdes i vores lokale torsdag d. 17. september. Bestyrelsen lagde herudover vægt på, at generalforsam-

lingen præges af sidde- og lytteadfærd, som sammen med afstand, hensyn og håndhygiejne også mind-

sker smittefaren fra CoronaVirus. 

Bestyrelsen anmodede om tilmelding til generalforsamling og var forberedt på at finde et alternativt lokale, 

såfremt antal tilmeldte skulle overstige de 22 personer, som lokalet kunne bære. 

Overskridelse af vedtægtsbestemte datoer for afholdelsen af generalforsamling (den 30.april - jfr afdelin-

gens vedtægter § 5, stk.2) er godkendt af CyklistForbundets Hovedbestyrelse. 

Indkaldelsen til Generalforsamling blev udsendt til medlemshusstandene. Forsendelsen skete digitalt, hvor 

dette er muligt. Eller på papir, som nødløsning, hvor digital fremsendelse ikke har været mulig. 

Der deltog 12 medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling og 2 gæster fra nabo afdelinger i generalforsam-

lingen. Bestyrelsen vurderer, at dette tal er vel inden for Sundhedsmyndighedernes anbefalede / påbudte 

retningslinier. 

 

Afvikling af Generalforsamling 

Ved indkaldelsen til generalforsamlingen lagde vi både indkaldelsen og bilagene hertil på hjemmesiden, 

hvor de kunne være tilgængelige for alle de medlemmer i Brøndby-Hvidovre, som ønsker at finde dem. 

Vi åbnede for muligheden, at såfremt medlemmer skulle ønske at stille spørgsmål, at fremsætte forslag, at 

stille sig til rådighed for valg, eller at foreslå andre til valg, kunne dette lade sig gøre ved kontakt til ét eller 

flere bestyrelsesmedlemmer ved fx e-mail, telefon, eller personlig kontakt. Vi havde fuld forståelse for, at 

sådanne henvendelser ikke nødvendigvis skulle ske ved fremmøde på årets generalforsamling. 

De nævnte foranstaltninger er selvfølgelig ikke optimale, men i en tid med ængstelse og forsigtighed, finder 

vi, at de udgør én måde at bevare en stor del af medlemsdemokratiet, mens vi bringer aktiviteterne i 

Brøndby-Hvidovre Afdeling videre. 

 
Håber på bedre forhold i 2021. 

Vi håber, at der kan blive bedre forhold for foreningens virke i den kommende tid. Måske allerede ved ge-
neralforsamlingen 2021, som er planlagt for torsdag d. 18. marts 2021. 

 


