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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019 / 2020
Langt hovedparten af de aktiviteter, som er omtalt i denne beretning er foregået i perioden marts 2019 til
medio marts 2020, idet den meget pludseligt opstået CoronaVirusKrise i Danmark i marts 2020 bevirkede,
at et betydeligt antal aktiviteter har måtte aflyses i perioden fra medio marts til medio juni 2020 med det
formål at begrænse spredningen af CoronaVirus i Danmarks befolkning.
Afdelingen.
Fra generalforsamlingen i marts 2019, og til midten af marts 2020 er der blevet afholdt åbne bestyrelses
møder, hvor alle er velkomne til at deltage. Bestyrelsen bestod af :
Formand Thomas Otzen; næstformand John Barber; kasserer Jan Oulund; bestyrelsesmedlem Henning Nielsen; bestyrelsesmedlem Lasse Steen Christensen; suppleant Erik Rossing; suppleant John Gade
Dagsorden, referater og andre bilag findes på Brøndby-Hvidovres hjemmeside. Møderne afholdes i et lokale
på Byvej 56, 1. sal (Avedøre), som Hvidovre Kommune stiller til rådighed.
Ved slutning af februar 2020 havde Brøndby-Hvidovre 266 medlemmer.
Aktiviteter i Hvidovre og Brøndby. Thomas Otzen.
I 2019 trådte Annabel ud af bestyrelsen og blev takket for et mangeårigt arbejde, mens Lasse Steen Christensen blev nyvalgt. Lasse har været turleder-vikar for Lisbeth på nogle ”Ud i det Blå”-ture. Tak til Lasse
for det første år i bestyrelsen.
Thomas Otzen og Henning Nielsen repræsenterede d. 9.3.2019 Brøndby-Hvidovre på et seminar i Odense,
der blandt andet handlede om Cyklistforbundets måde at modtage nye medlemmer. Der var en teatergruppe
til at demonstrere det for os. Det gjorde de godt.
På Grøn Dag i maj på genbrugspladsen i Brøndby stod bestyrelsesmedlem John Gade for et cykel reparationsværksted. Mange cyklister fik repareret og smurt deres cykler helt gratis.
1. juni gentog vi succesen ved genbrugshallen på Høvedstensvej i Hvidovre. Vi vil gerne etablere en reparationsservice i Hvidovre og Brøndby og leder efter frivillige og lokaler til formålet.
D 16. maj deltog vi i Hvidovre i en temadag om ét af FN’s verdensmål, nemlig sundhed. Tre dage senere
arrangerede kommunen Cykellegedag for børn og deres forældre. Her havde vi en stand, og vi fik et par nye
medlemmer ved den anledning.
Ved Store Cykeldag i Brøndby og Hvidovre i juni var der 2 ruter. I Hvidovre var årets tema ”Fra kommunekontor til rådhus” hvor Poul Sverrild fra Forstadsmuseet fortalte om de fire steder, sognerådet og kommunalbestyrelsen i Hvidovre har mødtes siden 1901.
I Brøndby gik turen i en børnerute og en voksenrute til nye og ”gamle” fritidsaktiviteter for børn og voksne.
Alle ture endte med fælles afslutning ved Quark Naturcenter i Hvidovre.
Ved bestyrelsesmøde d 14.10. faldt kasserer Jan Oulund ned af trappen og pådrog sig bl.a. et kraniebrud.
Han har efterfølgende meddelt, at han ikke kommer tilbage i bestyrelsen. Vi skal derfor have en ny kasserer
i afdelingen. Jans opgaver er fordelt på den øvrige bestyrelse så godt som muligt.
Vi har i tiden efter 14. oktober haft kontakt med Jan i forbindelse med de forskelligartede økonomiske opgaver, som tilfalder afdelingen. Vi har til stadighed været opmærksom på, at Jan ikke genoptager afdelingens
kassereropgaver. John Gade har i de seneste måneder varetaget økonomiske opgaver i afdelingen.
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Lørdag d 7. marts 2020 havde Hovedbestyrelsen endnu en gang indkaldt til seminar i Odense. Seminaret var
for Cyklistforbundets lokalafdelinger og repræsentanter fra hele landet. Thomas Otzen og John Barber repræsenterede Brøndby-Hvidovre. I foråret 2020 måtte, selvom alting var arrangeret og planlagt, både 40-års
jubilæum og generalforsamlingen udskydes til september, grundet opstået krise med coronavirus.
Cyklistforbundets Landsmødet 2019.
D. 26.-27. oktober 2019 holdtes landsmøde på Hotel Scandic i Høje-Taastrup.
Brøndby-Hvidovre foreslog at flytte landsmødet fra oktober til september for at få lysere dage og lunere vejr
på cykelturene i lokalområdet under landsmødet. Desværre kunne hovedbestyrelsen ikke støtte forslaget,
som kun fik otte stemmer.
Trods fravær bidrog bestyrelsesmedlem John Gade med en model i fuld størrelse af et nyt pladsbesparende
cykelstativ, han havde opfundet til fx tog og S-tog, således at cyklerne kan parkeres lodret. Modellen blev
udstillet i salen, og skabte debat.
Fra TurUdvalget. Henrik Puukka-Sørensen og Lisbeth Pedersen.
Cyklistforbundet i Hvidovre-Brøndby har i 2019 arrangeret en bred vifte af forskellige cykelture. Det har både
været korte og lange ture, ture på hverdage, weekender og om aftenen, som har givet glæde og godt humør.
Nyt er mandagsturene ”Vi cykler sammen”, som arrangeres i samarbejde med Sundhedscenteret i Hvidovre.
Turene køres (næsten) hver mandag i sommeren og efteråret. Turene er på ca. 1 time og omkring 12 km hver
og slutter – i hvert fald uden for coronatider - med kaffe og snak i Sundhedscenteret.
Store Cykeldag i Brøndby og Hvidovre nævnt ovenfor blev en stor succes med over 180 deltagere.
Foruden Store Cykeldag og ”Vi Cykler Sammen” har der været arrangeret 25 særskilte ture. Turene har haft
mellem 3 og 25 deltagere. Torsdagsturene, Ud i det Blå, samler mange glade deltagere.
Andet samvær i Brøndby-Hvidovre.
Ud over turene var der aktiviteter med andet samvær og bespisning, fx Store Bededagsaften tur med varme
hveder i foreningslokalerne bagefter, og den traditionelle badetur til Ishøj Strand, begge ture ved Henning, som
også haf lagt have, møbler og grill til ved den traditionelle Grillaften i august. En aften med hygge, spisning af
medbragte mad og en cykeltur hjemad i den lyse aften. Henning har også afholdt afdelingens GlöggAften i
Avedøre i december, med glögg, æbleskiver og den traditionelle ”Omvendt Banko” med præmier efter
devisen ”bæredygtigt genbrug”.
Efter Jan Oulunds skade trådte Lasse Christensen trådte til ved AktivAftenen, der også i 2019 bød på både
god mad, godt selskab – og nogle runder ”Omvendt Banko” med beskedne, indkøbte præmier. Tak.
Trafik- og MiljøUdvalget. Arne Beck-Larsen.
På to møder i 2019 gennemgik vi vores ”projektliste” med steder i Hvidovre Kommune, som vi mener er
problematiske.
De trafikalt vigtigste er dels renoveringen af rundkørslen på Rebæk plads, som har gjort det mere sikker for
cyklister at passere stedet, og dels løsningen af et mangeårigt problem ved Brostykkevej/Risbjergvej/Bjergagervej
Andre problemer og steder, som vi har diskuteret i årevis uden resultat er Paris Boulevard/Menelaos Boulevard/Hvidovrevej og et problematisk sted ved Frihedens butikscenter. Hvad angår indførelsen af tilladelse til
at foretage højresving for rødt lys i udvalgte kryds, ser dette mere lovende ud, end det har gjort i mange år.
På Avedøre Holme diskuteres cykelstriber, men vil de blive respekteret? Der er ikke penge til rigtige cykelstier. En sti langs vandet nær Hvidovre havn kan ikke realiseres, da lodsejere med strandgrunde sandsynligvis
kan forhindre en sådan plan. Vi har også ønsker om forbedring af cykelparkering flere steder i kommunen.
Der skal lægges en ”Trafikstrategi” i Hvidovre kommune. Hertil er vi noget kritiske, idet ingen af punkterne
fra en Trafikhandlingsplan i 1998 er efterlevet, og de udførte forbedringer er sket uden om planen.
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Det Grønne Råd (DGR) / BrøndbyMiljøRepræsentantskab – 2019. Finn Ivo Heller/John Barber
Samarbejdet med de kommunale myndigheder foregår også i henholdsvis Hvidovres Det grønne Råd, hvor
Finn Ivo Heller er vores repræsentant, og i Brøndby MiljøRepræsentantskab, hvor vi er repræsenteret ved
John Barber, Kirsti Puukka-Sørensen og Viggo Halling.
Fra PR-Udvalget. John Barber.
Lokalafdelingen udsender pressemeddelelser om forestående cykelture og andre aktiviteter via lokalaviserne.
UdklipsScrapbogen
Heri gemmes avisudklip om afdelingens aktiviteter. Opgaven er senest varetaget af Jan Oulund, men efter
Jans fald søger vi en ny, som vil fortsætte denne vigtige og værdsatte opgave.
Bladet og TurFolder.
Der er udsendt 3 numre af bladet ”Cyklister, Brøndby & Hvidovre”, dels digitalt, dels på papir. Herudover er
der produceret 2 oplag af Brøndby-Hvidovres TurFolder, som indeholder oplysninger om ture og aktiviteter i
afdelingen.
Grundet mindsket tilskud fra forbundet har bestyrelsen besluttet i videst mulige omfang at udsende bladet og
anden kommunikation digitalt, og kun anvende papirformat som nødløsning til de få, som vi ikke har emailadresse for. Hvis vi endnu ikke har modtaget oplysning om din e-mailadresse og din tilmelding til den
digitale oplysningsformidling, dvs til nyhedsmailen og til bladet digitalt, håber vi, at du snarest vil sende begge
dele til bestyrelsen.
Hjemmesiden.
Brøndby-Hvidovres hjemmeside vedligeholdes af John Barber og indeholder en række praktiske oplysninger
om og til cyklister. I december 2019 lavede Cyklistforbundet lavede en ny hjemmeside design, som betyder,
at en række sider på Cyklistforbundets tidligere hjemmeside og/eller hos Brøndby-Hvidovre, enten ikke
længere til stede, eller har fået nye navne. Vi håber, at vi fremover kan indsætte supplerende oplysninger,
således at vores nye Brøndby-Hvidovre hjemmeside kan få et indhold svarende til tidligere.
Nyhedsmail.
Nyhedsmailen udsendes til 180 tilmeldte, og alle kan tilmelde sig. Der er fra marts 2019 til april 2020 udsendt
13 numre af NyhedsMailen, som fortsat udsendes en gang om måneden.
Facebook gruppen
110 personer er tilmeldt vores Facebookgruppe og får herigennem nyheder om ture, aktiviteter og synspunkter
fra blandt andre Brøndby-Hvidovre Afdeling, samt mulighed for selv at poste nyheder og synspunkter af interesse både i og uden for Afdelingen. Lisbeth Pedersen og John Barber administrerer Facebookgruppen.
Deltag i bestyrelsen og udvalg.
Vi har i disse år store udfordringer med at rekruttere flere til bestyrelsen og udvalgene. Vi mangler derfor
resurser til at gennemføre alle de opgaver, vi gerne vil.
Først og fremmest kunne vi tænke os at deltage en hel del mere med 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.
Denne opfordring gælder selvfølgelig fortsat.
Tak.
I Brøndby-Hvidovre udføres de mange opgaver, som er en del af afdelingens grundlag, kun af frivillige. Der
er aktiviteter som: Store Cykeldag, GrillAften, Aktiv-aften, Gløgg-aften, samt redigering af nyhedsmails,
hjemmeside, Facebook og vores trykte blad. Bestyrelsen takker alle for deres tid og hjælpsomhed.
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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 interesserede borgere motion og oplevelser.
Og tak til de 11 bladbude, der deler vores lokalblad og turfolder ud til medlemmerne.
Tak til vores mange samarbejdspartnere: Cyklistforbundets sekretariat i Rømersgade; Sundhedscentret,
Hvidovre, Fri Bikeshop, Hvidovre; Hvidovre Avis; Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk;
Søndagsavisen Vestegnen, Det Grønne Råd; MiljøRepræsentantskabet, MiddelAlderLandsByen, Quarkcentret;. Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune.

For Brøndby-Hvidovre Afdeling
På Bestyrelsens Vegne
Thomas Otzen, Formand

Cykling - Noget for alle

