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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling 

Bestyrelsen: Fremtidigt virke  

september 2020  til marts 2021 
 

Myndighedernes indførelse af foranstaltninger, som har til formål at begrænse 

spredningen af CoronaVirus, har bevirket, at generalforsamling 2020 i Brøndby-

Hvidovre Afdeling har måtte udskydes fra 22. april til 17. september 2020.  

 

Og selv med denne ændring har vi ikke sikkerhed for i hvilken retning, de kom-

mende foranstaltninger vil udvikle sig, og hvilke indvirkninger, de vil have på de 

aktiviteter, vi selv udfører, eller som vi stiller os til rådighed for, i løbet af året 

2021. Derfor kan planer for vores virke inden den generalforsamling, der afhol-

des 28. marts 2021, kun være skitser og forhåbninger.  

 

Det er bestyrelsens håb, at et virke fra september 2020 til marts 2021 kan indeholde:   

* turaktiviteter – trods vinterens og det tidlige forårs vejrlig udfordringer, 

* de traditionelle medlemsaktiviteter og -sammenkomster for perioden,  

* cykelaktiviteter, der også inkluderer andre grupper i Hvidovre / Brøndby,  

* kontakt med ikke mindst lokalpressen om vore aktiviteter,  

* udsendelse af informationer om vore aktiviteter gennem vores blad, nyheds-

mail, hjemmeside og facebookopslag,  

* opmærksomhed rettet mod trafikale forhold i Hvidovre og i Brøndby – som 

gennem møder m.v. formidles til de respektive kommuner, 

* opmærksomhed på vores samarbejde med andre grupper – både i forhold til 

vores lokale – og i forhold til aktiviteter i Hvidovre og Brøndby Kommuner.  
 

Områder med særlig opmærksomhed for bestyrelsens virke. 

Bestyrelsens muligheder og ønsker – samt krav, der kommer til os udefra, og her 

ikke mindst i forbindelse med myndighedernes indførelse af foranstaltninger, 

som har til formål at mindske spredningen af CoronaVirus – vil i høj grad på-

virke vore aktiviteter i den kommende tid. Blandt de mest fremtrædende forhold i 

bestyrelsens aktivitetsønsker for de kommende måneder er dog : 
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Uddeling af hverveflyers og andet hvervemateriale. Deltagelse, blandt andet efter 

indbydelse, i aktiviteter i Hvidovre og Brøndby, hvor vores deltagelse er relevant 

i forhold til oplysninger om fx sundhed og transport.  
 

Kontakt til vore medlemmer vedrørende deres eventuelle ønsker og forslag til 

ture og andre aktiviteter i Brøndby-Hvidovre Afdeling.  
 

Fortsat udvikling af de digitale informationsmedier, som kommunikation i afde-

lingen. Bestyrelsen ønsker fortsat at bruge Hjemmeside, Facebook gruppe og Ny-

hedsmail i kommunikationen. Dog suppleret med uddeling af fysiske blade / fly-

ers m.v. hvor dette er nødvendigt. Antal numre af det fysiske blad, der kan ud-

sendes over en 12 månedsperiode, er fortsat under drøftelse.  
 

På den mere ærgerlige side :  

Grundet manglende resurser antager vi, at vi desværre heller ikke i 2021 vil kunne 

yde en selvstændig indsats i forhold til CyklistForbundets centrale kampagner.  

Ligeledes er planen om et ”Brøndby-Hvidovre Cykelværksted” for tiden underdre-

jet, grundet mangel på både resurser og egnet lokale.  
 

Og af denne grund:  
vil vi fortsat opfordre afdelingens medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller 

til at melde sig til et af de udvalg, hvorfra mange af vore aktiviteter i cykelsagen 

kommer.  

For Brøndby-Hvidovre Afdeling 

På Bestyrelsens Vegne 

John Barber, Næstformand 

Cykling Noget for alle 


