
Referat 

Generalforsamling i Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Afd.  
Afholdt torsdag d. 31. marts 2022, Byvej 56, 1.sal. Avedøre. 

 

 

Som indledning til generalforsamlingen præsenterede Finn Ivo Heller et billedeforedrag om 
Brøndby-Hvidovre afdelings personer, aktiviteter og anerkendelser gennem 40 år. Foredraget tog 
sit udgangspunkt i en lignende gennemgang præsenteret af Viggo Jensen ved 30 årsjubilæet, med 
opdateringer. Der blev ikke taget referat af billedeforedraget. Efter foredraget fortsatte aften med 
Brøndby-Hvidovre Afdelings generalforsamling 2022.  

 

Generalforsamlingens dagsorden med referat : 
 

 

1. Valg af dirigent: Henrik Puukka-Sørensen valgt.  
Generalforsamlingens indkaldelse. Det findes, at indkaldelsen er foretaget lovligt. 
Valg af referent : John Barber.  
Valg af 2 stemmetællere : Udsættes. Stemmetællere vælges hvis nødvendigt.  
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Næstformand Thomas Otzen præsenterede bestyrelsens skriftlige beretning, der var  
udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.  
Beretningen godkendtes. 
 

3. Regnskab. 
Kasserer John Gade gennemgik regnskabet, der herefter godkendtes. 
 

4. Indkomne forslag.  
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. : 
a) Formand – John Barber genvalgt. Valg er for 2 år.  
b) Kasserer – John Gade ønsker ikke at fortsætte som kasserer. 
     Gudbergur ”Beggi” Jonsson blev foreslået og valgt som kasserer. Valg er for 1 år.  
c)  Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 
      Thomas Otzen genvalgt. Valg er for 2 år.  
       John Gade nyvalgt. Valg er for 1 år.  
d) Yderligere bestyrelsesmedlemmer kan vælges.  
     Ingen af de fremmødte eller ikke-tilstedeværende medlemmer ønskede at opstille.  
 
e) Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
     Erik Rossing genvalgt. Valg er for 1 år.  
f) Yderligere suppleanter til bestyrelsen kan vælges.  
    Ingen af de fremmødte eller ikke-tilstedeværende medlemmer ønskede at opstille. 
 
g) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
     Kirsti Puukka-Sørensen genvalgt som revisor. Valg er for 1 år.  
     Vagn Kjær-Hansen genvalgt som revisorsuppleant. Valg er for 1 år. 
 
h) Valg af 2 delegerede til Cyklistforbundets landsmøde, 
      hvoraf skal mindst 1 være medlem af bestyrelsen – valg er for 1 år: 
     Bestyrelsesmedlem (næstformand) Thomas Otzen valgt som delegeret. 
     Bestyrelsesmedlem John Gade valgt som delegeret. 
 
 

 



6. Fremtidig virksomhed.  
Thomas oplyste, at datoerne for Hvidovre Markedsdage er kommet, og at bestyrelsen forventer at 
kunne deltage i markedsdagene over sommeren.  
 
Datoen den 12.juni, samt den efterfølgende uge 24, forventes at vil blive fyldt af mange aktiviteter, 
som relaterer sig til Grand Départ, som markerer Tour de Frances start i Danmark den 1.juli. Her vil 
Brøndby-Hvidovre også være med ikke mindst i forbindelse lokale aktiviteter i Hvidovre og i 
Brøndby.  
Store Cykeldag afvikles i både Brøndby og Hvidovre den 12.juni og vil indgå som en del af Grand Dé-
part aktiviteterne begge steder.  
 
Brøndby-Hvidovre fortsatte aktiviteter, som udføres med henblik på at få etableret en direkte sti 
langs Roskilde Banens sydlige side fra PriorParken (Brøndby) til Valmuevej (Glostrup) nævnes som 
en fortsat opgave 
 
Da der ikke længere er økonomisk tilskud fra CF til udgivelser på papir, forventer bestyrelsen, at over-
sigt over ture og andre aktiviteter alene kan udgives digitalt. Alle medlemmer opfordres derfor at 
følge med i opslagene i Facebookgruppen, på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside og i Brøndby-Hvidovre 
Nyhedsmail for de seneste nyheder om ture og andre aktiviteter i CF Brøndby-Hvidovre Afdeling.  
 
Det forventes, at ikke mindst, at ture, til tider, kan opstå med kortere tidsfrister end hidtil med ud-
gangspunkt i turarrangørers  muligheder i forhold til fx tid, vejr og interesse.  
 
Der var blandt deltagerne bemærkninger om farerne ved el-cykler og el-løbehjul på cykelstier og en 
opfordring til bestyrelsen om at fremføre oplysninger om forholdene ved de steder, hvor det er re-
levant og muligt. 
 

7. Eventuelt. 
Der var intet at bemærke under punktet Eventuelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Otzen Henrik Puukka-Sørensen 
Næstformand Dirigent 

 
 
 
 
 

Referent: John Barber 
11. april 2022 

 


