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Referat.  Bestyrelsesmøde afholdt :  Onsdag d. 8. juli 2020 kl 18, Byvej 56. 
 

Til stede : Thomas Otzen (fm),  John Barber (ref), Henning Nielsen, Lasse Christensen, suppleanterne : Erik Rossing og John Gade  Gæst : Bodil Otzen 

 
 Note : 

Bestyrelsesmødets samlede indhold blev præget af forekomsten af CoronaVi-

rus / Covid-19, som opstod i Danmark i midten af marts 2020, og hvorunder 

rigtig mange aktiviteter blev lukket, dels ved påbud om konkret fysisk lukning, 

dels med påbud om maksimum gruppestørrelser og mål på minimum social af-

stand. De foranstaltninger, som havde til formål at hindre spredning af Coron-

aVirus gjorde sig fortsat gældende ved aktiviteter i begyndelsen af juli, hvor 

foranstaltningerne dog var blevet lempet betydeligt. Af denne grund er der ved en 

del punkter intet nyt at referere fra perioden mellem 18.marts og 8.juli. 

Mødets hovedpunkter er fastsættelsen af dato og indhold for afdelingens årlige ge-

neralforsamling og fejringen af afdelingens 40-års jubilæum, jf. punkterne 6a og 6b 

på side 2 herunder / jb 

 
 Referat : 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Godkendt.. 

 

2. Referat af bestyrelsesmøde  
           d. 18. marts 2020 

Referatet Godkendt. 

 

3. Tilbagemeldinger fra  
aktiviteter  udført siden 18. marts 2020   

Intet nyt at bemærke.   

 

4. Henvendelser til formanden.  
Til opfølgning, drøftelse og beslutning   Intet nyt at bemærke.  

 

 

---. Status på Kassererposten John Gade fortsætter med varetagelsen af kassererpostens opgaver.  
JohnG kontakter (tidligere kasserer) Jan Oulund vedrørende specifikke opgaver.  

 

5.  Orienteringer fra Brøndby-Hvidovre Udvalg og Repræsentanter 

Det Grønne Råd (Hvidovre) :  Næste møde afholdes i september.   
 

Miljørepræsentantskabet (Brøndby)  Et møde i maj blev aflyst. Næste møde afholdes i september.   

 



 

Brøndby-Hvidovre Afdeling.  CyklistForbundet   Bestyrelsen.  Referat  fra mødet  d. 8. juli  2020 Side 2 af 2  

TurUdvalget  Mange, gode ture blev aflyst i marts, april og maj, mens CoronaVirus foranstaltninger var særdeles  
 udprægede.   Ture køres igen. ”Vi Cykler Sammen”, ”Ud i det Blå-turene”, og de særskilte  
 dag- og aftenture er begyndt at køre igen fra midten af juni.   
 

PR og Hverveudvalget : CF har udgivet ny udgave af PR og Hvervepjecen. Tidligere udgaver kasserers.   
 

BrøndbyUdvalget :   Intet at bemærke herfra 
 

LokaleUdvalg.   Intet nyt at bemærke.  
 
 
 

6a og 6b. Brøndby-Hvidovre. Fejring af 40 års Jubilæum og Afholdelsen af årets Generalforsamling 2020. 
 

40-års Jubilæet fejres:  den 17. september 2020. kl. 15 – 18.   Følges op af let spisning. Kl. 18 – 19. 
Brøndby-Hvidovre afholder sin årlige generalforsamling samme dag.   Indledning kl. 19 – 20.  Generalforsamling fra kl. 20. 

 

Opgaver i forbindelse med fejringen af 40 års Jubilæum og afholdelsen af  
Generalforsamling, begge den 17. september, blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer 

 
6c. Tilbagemeldinger vedrørende Store CykelDag 2020.  

Store CykelDag d. 14.juni 2020 blev aflyst i både Brøndby og Hvidovre, da det blev 

vurderet, at dagen ikke kunne afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt, når der tages 

hensyn til myndighedernes påbud og forbud i forhold til spredningen af CoronaVirus.  

 

 
 

7. Økonomisk status  
Vi talte om kontakt til CF Rømersgade vedr. økonomisk tilskud til Jubilæet. 
Ellers : Intet nyt af bemærke i øjeblikket 

 
 

8. Status: Bestyrelsens opgaveplan 
JB bestiller fornyet medlemsliste hos Hanne (CF).  
I øvrigt tages ”AktivAften” (dato og Indhold) ” på dagsorden ved næste møde.   

 
 

9. Eventuelt 
Dato for næste bestyrelsesmødet er 17. august 2020, kl. 18 i afdelingens lokale.  

Kagevagten.   Lasse 

 
Referent : John Barber.     

Referatet opdateret  : d. 25. juli  2020.  


