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Referat.  Bestyrelsesmøde afholdt :  

Mandag d. 17. august 2020 kl 18, Byvej 56. 
 

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

 
Dagsorden : 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Godkendt.. 

 

2. Referat af bestyrelsesmøde  
           d. 8. juli 2020 

Referatet Godkendt. 

 

3a. Vedr : 17. september. Brøndby-Hvidovre Jubilæum. 40 år. (Tidsplan og Indhold) 
 

40 års Jubilæet udsættes til 18. marts 2021, hvor det afholdes sammen med Generalforsamling 2021.  

Jubilæets program på dagen svarer til programmet, som var planlagt for 17. september  

Start kl.15,   Let traktement (kl.18-19),   Oplæg / Foredrag (kl.19-20),   Årets Generalforsamling fra kl. 20. 

 

Programmet suppleres lørdag d. 20.marts 2021 med cykeltur i Brøndby og Hvidovre, hvor Jubilæet, 41 år, er i centrum.  

  

3b. Vedr : 17. september. Årets Generalforsamling 2020.  (Forberedelser,  Tidsplan,  Indhold) 
 
Dato for generalforsamling 2020 fastholdes som 17.september 2020. 

Thor Storgaard Christensen, Sundhedskonsulent i Hvidovre Kommune, holder oplæg om Cykelby Hvidovre, som optakt til generalforsamling. 
 

Vores lokale til generalforsamling er på 44 m2, som vi beregner, svarer til plads til 22 personer - efter Coronaregler.  

Grundet Coronavirus anmoder bestyrelsen om tilmelding fra deltagerne.  

Med henblik på bestyrelsens forberedelser til generalforsamlingen fastsættes en tilmeldingsdato til 10.september  

Vi beslutter, at der søges et muligt alternativt lokale, for det tilfælde, at der skulle være flere end 22 deltagere tilmeldt.  

John G og Thomas søger i henholdsvis Brøndby og Hvidovre.  

I øvrigt : John B spørger CF Sekretariat (Rømersgade) om trykning og udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling.  
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Noter :Opfølgning af beslutninger generalforsamlingen.  

Ved søgningen efter mulige alternative lokaler fandtes der ikke egnede lokaler, hvor generalforsamlingen kunne afholdes, hvis der skulle være 

flere end 22 deltagere. Vi besluttede på grundlag heraf, at generalforsamlingen afholdes i vores eget lokale.  

Pr. 11.september var der 10 deltagere tilmeldt deltagelsen i generalforsamlingen. 

Efter vores anmodning og med udgangspunkt i vores oplæg : CF-Sekretariat udsendte ca. 140 indkaldelser digitalt for os og trykkede ca. 45 fysiske 

indkaldelser til uddeling, til de medlemmer, for hvem vi ikke har e-mailadresser. Indkaldelserne blev udsendt / uddelt fra ca 22 til ca 27 august.  

 

3c. Vedr : 4. november. Aktivaften. (Økonomi og Indhold) 
 
Programmet fastlægges men vil indeholde blandt andet spisning, oplæg fra JohnG om cykelemner, og (forkortet) OmvendtBanko.  

Lasse køber mad.  John G præsenterer oplægget.  Thomas leder spillet. 

Programmet annonceres i NyhedsMailen Oktober, på Hjemmesiden og i opslag på Facebook gruppen. 
 

 
 
4. Siden sidst – Udførte Aktiviteter.  
 

Mange aktiviteter har siden midten af marts 2020 været aflyst / udskudt grundet de foranstaltninger, som er blevet indført ti l at begrænse spredningen af 
Coronavirus.  

Vi er glade for, at Brøndby-Hvidovre cykelturaktiviteterne er kommet i gang igen fra midten af juni, men vi mærker, at mange af de aktiviteter, som vi i tidli-
gere år har deltaget i, fortsat er lukket ned.  
 

 
 

5. Henvendelser som Formand har modtaget 
 

Landsmøde afholdes i Odense d. 31.oktober. Thomas deltager som vores første repræsentant..  
Vi spørger Finn, om han vil deltage som vores anden repræsentant. John G og Henning er begge på suppleantlisten.  
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6.  Orienteringer fra B-H Udvalg og Repræsentanter 
 
 
 

Miljørepræsentantskabet (Brøndby)  Der er planlagt møde i Miljørepræsentantskabet Brøndby til 15.september 

 Note : Mødet blev aflyst, med udgangspunkt i Covid19. Næste møde er planlagt til 1.december.  

 
 
TurUdvalget  Lisbeth holder som Turleder pr. 22.oktober. 

 Lasse oplyser, at han kan overtage Turlederpladsen på Ud i det Blå-turene.  
 
 

PR og Hverveudvalget :  CF har udsendt forbundets fornyede hvervehæfte. Thomas uddelte eksemplarer til videre formidling.   
 

BrøndbyUdvalget :   Intet at bemærke herfra 
 

LokaleUdvalg.   Intet nyt at bemærke.  

 
 
7. Økonomisk status (John G) Vi bemærkede beløbene, som vi umiddelbart har til rådighed. kr. 7.000 + kr. 1.500.  

Noget af beløbene er modtaget til afholdelsen af Store CykelDag 2020, som blev aflyst.  

John G kontakter de vedrørte tilskudsgivere med anmodning om udsættelse af beløbenes benyttelse.  

 
 

8. Status: Bestyrelsens opgaveplan Opgaveplanen blev gennemgået og tilrettet. Der er kun få ændringer.  

 
 

9. Eventuelt 

 
Dato for næste bestyrelsesmødet er  28.oktober 2020, kl. 18 i afdelingens lokale.  

Kagevagten.   Thomas.  

 
 

Referent : John Barber.  
Referatets dato : d. 13. september 2020.  


