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Brøndby-Hvidovre afdeling modtog i juli 2021 oplysninger om, at 2, gennem tiden, markante medlemmer 
af CyklistForbundet, Edith Løvlund Pedersen og Jan Oulund, var afgået ved døden. Generalforsamlingen 
holdt en kort stilhed for at mindes begge.  
 

Generalforsamlingens dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent: Henrik Puukka-Sørensen 
 

Generalforsamlingens indkaldelse.  
Det konstateres, at indkaldelsen er foretaget rettidigt. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Formand John Barber henviser til bestyrelsens skriftlige beretning, der blev udsendt sammen med 
indkaldelsen til Generalforsamlingen.  
 

John Barber med kort opsummering fra beretningen, bl.a. at der mangler en person efter Jan Ou-
lund til at overtage ansvaret for dokumentation af foreningens aktiviteter ved avisudklip i scrapbo-
gen. Generelt efterlyser bestyrelsen ekstra hænder til at hjælpe med diverse aktiviteter. Medlem-
mer, der kunne tænke sig at hjælpe til i bestyrelsen m.v., er meget velkomne til at kontakte et af 
bestyrelsesmedlemmerne herom. 
 

Spørgsmål til beretningen: 
Bent Jensen spørger, hvad der vil ske fremover i forhold til uddeling af blad og turfolder. 
John Barber oplyser, at bladet udsendes kun elektronisk, med undtagelse af de informationer, som 
alle medlemmer skal have i henhold til vedtægterne, såsom indkaldelse til Generalforsamlingen. 
Turfolderen vil, såfremt den produceres, også blive udsendt elektronisk.  
 

Herefter godkendes beretningen. 
 

3. Regnskab. 
Kasserer John Gade gennemgår regnskabet, der herefter godkendes. 
 

4. Indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
A) Kasserer – John Gade på valg og villig til genvalg for 1 år.  

John Gade valgt frem til næste Generalforsamling i foråret 2022.  
 

B) Lasse Steen Christensen på valg og villig til genvalg for 2 år. 
Lasse Steen Christensen genvalgt for 2 år. 
 

C) Yderligere bestyrelsesmedlemmer kan vælges. 
Ingen af de fremmødte eller ikke-tilstedeværende medlemmer ønskede at stille op på valg.  
 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
D) Erik Rossing – villig til genvalg for 1 år.  

Erik Rossing genvalgt. 
 

Valg af revisor og revisorsuppleant – begge for 1 år. 
E) Revisor Kirsti Puukka-Sørensen – villig til genvalg.  

Kirsti Puukka-Sørensn genvalgt. 
Revisor suppleant Vagn Kjær-Hansen – villig til genvalg. 
Vagn Kjær-Hansen genvalgt. 

 



Valg af delegerende til Cyklistforbundets landsmøde, hvoraf mindst 1 skal være medlem af bestyrel-
sen – valg er for 1 år: 
F) Bestyrelsesmedlem John Gade valgt som delegeret. 

Medlem Finn Ivo Heller valgt som delegeret.  
Thomas Otzen valgt som suppleant for Finn Ivo Heller.  
 

6. Fremtidig virksomhed.  
Der henvises til informationer om foreningens fremtidige virksomhed, som blev udsendt sammen 
med indkaldelsen.  
 

Formand John Barber gjorde kort rede for, at grundet Covid-19 er den aktuelle generalforsamling 
2021 skubbet 4 måneder forbi den vedtægtsbestemte tidsperiode for afholdelsen af afdelingens 
generalforsamlinger. Bestyrelsen bestræber sig på at rette op på dette og planlægge, at først kom-
mende generalforsamling i afdelingen afholdes i marts/april 2022. 
 

7. Eventuelt. 
 
John Barber:  
Udtrykker stor tak til Henning Nielsen, der ikke længere har ønsket at stille op til bestyrelsen. Hen-
ning Nielsen har været en stor hjælp i Cyklistforbundet gennem mange år, både i bestyrelsen og 
ved mange aktiviteter i Hvidovre, hvor Henning har hjulpet med praktisk planlægning. Foreningen 
vil gerne give Henning et gavekort som tak for hans store hjælp gennem mange år.  
 
John Gade:  
Oplyser om den nye Supercykelsti på Vestegnen (Roskilde-København), der har rigtig mange lys-
kryds på ruten. En cyklistarbejdsgruppe vil tage kontakt til Cykelsuperstiudvalget med henblik på at 
finde en løsning på problemet og vil foreslå, at der bliver installeret lyskryds, der automatisk bliver 
grønt for cyklister. 
John Gade foreslår, at på baggrund af udfordringen med at få nye medlemmer i bestyrelsen, at man 
ser på muligheden for at slå Cyklistforbundets afdelinger på Vestegnen sammen og dermed kun har 
én samlet bestyrelse.  
 
John Barber svarer hertil, at han hellere ser, at man bevarer de individuelle afdelinger, og foreslår i 
stedet, at bestyrelsen ser på muligheden for at samarbejde mere på tværs af afdelingerne på Vest-
egnen for eksempel med en overbygning, hvor de enkelte afdelinger dog bevares.  
 
Thomas Otzen bemærker i denne forbindelse, at ved at slå sig sammen til én afdeling og bestyrelse 
bliver det vanskeligt at bevare den nære kontakt til lokale samarbejdspartnere som fx kommunen, 
hvor det også vil give problemer i forhold til mødeaktivitet og repræsentation. 
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