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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling 

Bestyrelsens skriftlige beretning for tidsperioden 

19. august 2021  til  31.marts 2022 
 

CoronaRestriktioner og Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamlinger.  

Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling har senest afholdt Generalforsamling den 19. august 

2021. Grundet de på tidspunktet gældende coronarestriktioner blev generalforsamlingen i 2021, som i 

2020, forsinket i forhold til vedtægternes bestemmelser. Og som i 2020 var udsættelsen godkendt af 

Cyklistforbundets hovedbestyrelse.  

Udsættelsen af generalforsamlingen i 2021 og fastholdelsen af datoen for generalforsamlingen i 2022 

betyder, at der kun er 8 måneder mellem de 2 generalforsamlinger, at en stor del af de aktiviteter, som 

blev udført i 2021, allerede er blevet nævnt i bestyrelsens beretning for generalforsamlingen 2021, og 

at de resterende aktiviteter i denne beretning kan se noget begrænset ud – trods vores ihærdighed.  

 

Afdelingens Bestyrelse og Medlemsantal. 

Ved generalforsamlingen i august 2021, blev der gennemgående genvalg til afdelingens tillidsposter. 

Og ved bestyrelsesmødet i oktober 2021 blev bestyrelsen for 2021/2022 konstitueret som følger : 

formand John Barber; næstformand Thomas Otzen; kasserer John Gade; bestyrelsesmedlem Lasse 

Steen Christensen og suppleant Erik Rossing. Hertil har Henning Nielsen udtrykt interesse og har 

deltaget i bestyrelsesmøder. 
 

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i perioden august 2021 til marts 2022. Bestyrelsesmøder afholdes i 

lokale, Byvej 56, 1. sal (Avedøre), som Hvidovre Kommune stiller til rådighed. Dagsorden, referater 

og andre bilag bringes som udgangspunkt på Brøndby-Hvidovres hjemmeside. Bestyrelsens møder er 

åbne, og interesserede er velkomne til at deltage. 

 

Brøndby-Hvidovre afdeling havde ved midten af februar 2022  250 medlemmer.  

 

April og maj 2021. CoronaRestriktioner lempes.  

Det tidlige forår 2021 blev præget af stramme aktivitetsrestriktioner, som begrænsede Brøndby-

Hvidovre Afdelings aktiviteter betydeligt.  

Fra april / maj 2021 blev covid-19 restriktioner lempet betydeligt, og med de omfattende lempelser, 

kom der, i løbet af sommeren, gang i enkelt-ture og andre aktiviteter i Brøndby-Hvidovre. En stor del 

af de pågældende ture og aktiviteter ligger uden for de tidsmæssige rammer af denne beretning, men 

er nævnt i bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen, der blev afholdt i august 2021.  

 

Brøndby-Hvidovres 40 års Jubilæum blev afholdt den 19.august 2021. 

Efter at have skubbet afholdelsen af Brøndby-Hvidovre Afdelings 40 års Jubilæum foran os i flere 

måneder, mens vi ventede på, at CoronaRestriktioner blev lempet så meget, at Jubilæet kunne afholdes på 

både festligt og forsvarligt vis, besluttede bestyrelsen på møde i maj 2021, at der var tilstrækkelige tegn på 

lempelser til, at Jubilæet kunne afholdelses torsdag den 19. august 2021.  
 

På dagen var der godt vejr, pyntet lokale, lagkage og bobler, besøg og taler af repræsentanter fra kom-

munalbestyrelserne i både Brøndby og Hvidovre, gaver og hyggeligt samvær. Vi kunne ikke have ønsket 

os bedre.  
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Søndag den 22.august fulgte vi Jubilæumsdagen op med en Jubilæums Cykeltur i Brøndby og Hvidovre. 

Også her var der godt vejr – og godt selskab. Tak til alle, der bidrog til, og deltog i, Brøndby-Hvidovre 

Jubilæumsfestlighed 2021.  
 

Andre ture og aktiviteter.  

Ud over Jubilæet og generalforsamling 2021, der begge blev afholdt den 19. august 2021, samt  

Jubilæums Cykelturen, der blev afholdt den 22.august, deltog Brøndby-Hvidovre den 21. august i 

BørneTour Hvidovre, som henviste til Danmark som startsted for Tour de France i sommeren 2022.  

Herudover deltog Brøndby-Hvidovre i Fællesskabsstafetten Brøndby og i Temadage for Seniorer i 

Hvidovre. Begge i september 2021.  

Og John Gade bidrog centralt i åbningen af den nye cykelbro over Jyllingevej den 13.oktober. 
 

Ud over de enkeltstående ture i perioden har turaktiviteten indeholdt Mandagsturene ”Vi Cykler 

Sammen”, der er kørt hver mandag fra maj til oktober med Lisbeth Pedersen som primusmotor.  

Og Torsdagsturene ”Ud i det Blå”, som har Lasse Steen Christensen som fast turleder, og hvor der 

køres tur den sidste torsdag i hver måned året rundt.  

Desværre kunne AktivAften ikke afholdes i 2021, da vi mangler økonomi til at gennemføre 

aktiviteten. Og Brøndby-Hvidovre GlöggAften måtte aflyses på grund af coronarestriktioner og 

manglende tilmeldinger. 
 

Turudvalget.  

Turene og aktiviteter gennemføres oftest af Turudvalgets medlemmer, og andre, som står for opgaverne 

som turledere og arrangører. 

Der sendes stor tak til Henrik Puukka-Sørensen, Lisbeth Pedersen, Henning Nielsen, Birgit Rudolph, 

Niels Nielsen, Lasse Steen Christensen Thomas Otzen, John Gade og John Barber for deres virke. 

Der er desuden en stor tak til alle, som har deltaget i turene og de øvrige aktiviteter, for deres tid og 

interesse.  
 

Det Grønne Råd (Hvidovre), MiljøRepræsentantskabet (Brøndby)  

Det Grønne Råd har blandt andet til formål at inddrage borgere i beslutningsprocesser i Hvidovre 

kommune. Finn Ivo Heller er vores repræsentant i Det Grønne Råd og Thomas Otzen er suppleant.  

Brøndby Kommunes Miljørepræsentantskab(er) har siden begyndelsen af 2020 været på pause fra 

kommunalside. Der er forsøgt via borgerinitiativer at genoprette funktionen, men det må i øjeblikket kon-

kluderes, at Miljørepræsentantskabet Brøndby næppe vil blive genetableret som kommunalt tilbud. 
 

Cyklistforbundets Landsmødet 2021.   

Lørdag d 30. oktober 2021 afholdt Cyklistforbundet landsmøde i Odense. Finn Ivo Heller og John Gade 

var vore delegerede fra Brøndby-Hvidovre. Thomas Otzen deltog som suppleant. 

På Landsmødet blev der blandt andet behandlet forslag fra Brøndby-Hvidovre om nedsættelse af kon-

tingent for at kunne tiltrække yderligere medlemmer til CF. Forslaget blev ikke vedtaget. 

CyklistForbundets særdeles anstrengte økonomi gjorde, at Landsmødet 2021 blev afviklet over kun én dag.  
 

Fra PR-Udvalget.  

Lokalafdelingen udsender pressemeddelelser om forestående cykelture og andre aktiviteter via lokal-

aviserne.   

UdklipsScrapbogen 

Der er i flere år gemt avisudklip om afdelingens aktiviteter. Denne opgave er dog for tiden ikke 

dækket. Vi håber fortsat at kunne finde en, eller flere, som vil fortsætte denne opgave.  
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Blade og TurFolder. 

Da Cyklistforbundets tilskud til afdelingerne, med henblik på udsendelsen af blade m.v. i papirformat er 

bortfaldet, udsender bestyrelsen langt hovedparten af afdelingens information til medlemmer på digitale 

medier fortrinsvis på Hjemmesiden, i Facebook opslag, og i Nyheds-Mail. Blade i papirformat bruges 

dog som nødløsning, når information skal nå ud til samtlige medlemmer (husstande), men hvor de 

nødvendige e-mail adresser ikke er oplyste. Når dette behov opstår, tager Cyklistforbundets sekretariat 

sig af de digitale dele af udsendelsen og herudover trykker informationen i papirformat i det nødvendige 

antal eksemplarer, mens vi selv uddeler bladene m.v. i papirformat til modtagerne. 

Ved starten af marts 2022 er 220 indkaldelser til generalforsamlingen udsendt fra Cyklistforbundet 

som e-mails til digitale modtagere, mens 30 eksemplarer er uddelt i papir-format til medlemmer, som 

ikke har oplyst en e-mailadresse.   

Sideløbende med reduktionen af udsendelser af oplysninger i papirformat er indkaldelsen af vore 11 

bladbude stort set ophørt. Bladbudene har gennem mange år haft stor betydning for Brøndby-

Hvidovres orientering af medlemmer, og bestyrelsen er dem meget taknemmelig for deres indsats i en 

central opgave.  
 

Hjemmesiden.  

Brøndby-Hvidovres hjemmeside vedligeholdes af John Barber og indeholder en række praktiske oplys-

ninger om og til cyklister. Det er hensigten, at hjemmesiden skal indeholde opslag, som skal have en 

noget længere levetid, end dem, der findes i opslag på Facebook.  

På Hjemmesiden kan fx findes kontaktadresser til bestyrelsen, dagsordener til, og referater fra, møder, der 

afholdes. Afdelingens vedtægter findes også på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside.  
 

Nyhedsmail. 

Nyhedsmailen udsendes, via et digitalt mailsystem, som udgangspunkt én gang om måneden, til ca. 

180 tilmeldte. Der er fra august 2021 til og med marts 2022 udsendt 8 numre af NyhedsMailen. 

NyhedsMailen vil som oftest indeholde korte oplysninger i tekst og billeder om ture og aktiviteter, der 

er foregået i den seneste tid – eller som vil foregå i løbet af de nærmeste måneder. Alle med e-mail 

adresse kan melde sig til modtagelse af Brøndby-Hvidovres NyhedsMail.  
 

Facebook gruppen 

128 personer er tilmeldt vores Facebookgruppe og får herigennem nyheder om ture og aktiviteter, og 

om andre aktuelle synspunkter fra blandt andre Brøndby-Hvidovre Afdeling. Deltagere har også 

mulighed for selv at poste nyheder og synspunkter af interesse både i og uden for Afdelingen. Lisbeth 

Pedersen og John Barber administrerer Facebookgruppen.  
 

Andre Brøndby-Hvidovre Udvalg  

Trafik- og MiljøUdvalget.  

I Brøndby-Hvidovre Afdeling er TMU (Trafik- og MiljøUdvalget) særligt opmærksomt på problemer i 

kommunale trafikløsninger, som begrænser cykeltrafikkens sikkerhed, tryghed og fremkommelighed i 

Brøndby og Hvidovre kommuner. Arne Beck-Larsen, Finn Ivo Heller, Kirsti Puukka-Sørensen, Thomas 

Otzen og John Barberer er medlemmer af Brøndby-Hvidovre TMU.  
 

BrøndbyUdvalget. 

BrøndbyUdvalget udfører samme opgaver som TMU, men med øget opmærksomhed på forhold, som 

gælder i Brøndby Kommune. Henrik og Kirsti Puukka-Sørensen, Vagn Kjær-Hansen, John Gade og John 

Barber er alle involveret i BrøndbyUdvalgets virke.  
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LokaleUdvalget.  

Henning Nielsen er Husforvalter / LokaleUdvalget og er opmærksom på forhold i vores lokale på 

Byvej 56. Senest har været anledning til rette henvendelse til Hvidovre Kommune, idet vand fra taget 

trængte ind i lokalets opbevaringsrum.  

 

Deltag i bestyrelsen og udvalg. 

Vi har fortsat store udfordringer med at rekruttere deltagere til bestyrelsen og til udvalgene. Vi mangler 

derfor ofte resurser til at gennemføre opgaver, som vi gerne vil.  

Først og fremmest kunne vi tænke os at deltage en hel del mere som repræsentanter for CyklistForbundet 

ved lokale aktiviteter og temadage i både Hvidovre og Brøndby.  

Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at deltage i aktiviteter og ture, og i et udvalg eller i bestyrelsen, 

hvor der ofte kan være brug for flere, som vil give en hjælpende hånd.  

 

Tak. 

I Brøndby-Hvidovre udføres de mange opgaver, som er en del af afdelingens grundlag, af frivillige. Der er 

aktiviteter som: Store Cykeldag, GrillAften, Aktivaften, Gløggaften, samt opslag med tekst og billeder til 

Nyhedsmails, på Hjemmeside og på Facebook. Bestyrelsen takker alle for deres tid og hjælpsomhed. 

Tak også til Trafik- og Miljøudvalget og Brøndbyudvalget for at holde kontakt til kommunerne med 

henblik på at forbedre forholdene for cyklister i Hvidovre og Brøndby.  

Tak til Turudvalget for spændende cykelture, som giver deltagerne motion, oplevelser og socialt samvær.  

Og tak til Henning, Lokaleudvalget / Husforvalter, for den opmærksomhed, som han giver vores lokale.  

 

Og tak også til vores eksterne samarbejdsparter i den forløbne periode 2021 / 2022: Cyklistforbundets 

sekretariat; Brøndby Strand Projektet, Hvidovre Avis; Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk; 

Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune.  

 

Brøndby-Hvidovre Afdeling retter en særlig tak til medarbejderne i Hvidovres Sundhedscenter for deres 

invitationer om at bistå og om at deltage i en række sundhedsfremmende, cykelaktiviteter. Vi er meget glade 

for, at vi også her kan bidrage med holdninger og aktiviteter på dette område.  

 

For Brøndby-Hvidovre Afdeling  

På Bestyrelsens Vegne  

John Barber, Formand 

 
 

 

 Cykling - Noget for alle 


