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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling 

Bestyrelsen : Fremtidigt virke  

april 2022  til  marts 2023 
 
Myndighedernes foranstaltninger, som har haft til formål at begrænse spredningen af CoronaVirus, 

har i næsten 2 år bevirket, at Brøndby-Hvidovres ture og aktiviteter gang på gang har måttet udsky-

des og/eller aflyses.  

Bestyrelsens planner for et virke i den kommende tid, 2022/2023, går ud fra, at lempelsen af restriktioner 

og påbud fra 1.febraur 2022 opretholdes gennem resten af 2022 og rækker godt ind i det kommende år, 

2023, således at vi igen kan gennemføre ture og andre aktiviteter, som kan støtte cykling, motion og et so-

cialt samvær i både Brøndby og Hvidovre. 

 

To forhold, som også har betydning.  

Ud over en større eller mindre tilstedeværelse af coronarestriktioner indvirker også Kommunalvalget i no-

vember 2021 og Grand Départ af Tour de France i sommeren 2022 i Danmark med en særlig styrke på 

vores virke i Brøndby-Hvidovre Afdeling.  
 

* Ved afholdelsen af kommunalvalget i 2021 kom der nye samarbejdsparter for os i både Brøndby 

og Hvidovre. Det er bestyrelsens håb, at vi gennem kontakt til de relevante parter i begge kommu-

ner kan opretholde, og gerne udvide, den opmærksomhed, der rettes mod trafikale forhold, både 

store og små, for cyklister i begge kommuner.  
 

* Udførelsen af sommerens Grand Départ af Tour de France i Danmark vil betyde, at veje og byer i 

Danmark står med en bølge af fest og farve. I bestyrelsen vil vi gerne deltage i denne fest. Også for at 

gøre opmærksom på ønsket om bedre forhold for cyklister i hverdagen.  

Noget af det første, som udføres i forbindelse med Grand Départ finder sted søndag den 12. juni – og i 

den efterfølgende uge 24. Bestyrelsen vil virke for, at også Brøndby-Hvidovre er aktivt med i udførelsen 

af opgaver i forbindelse med sommerens Grand Départ.  

 

Grundlag for de mange aktiviteter – hele året.  

Det er bestyrelsens håb, at et virke fra april 2022 til marts 2023 kan indeholde:   

* turaktiviteter – i løbet af sommeren, hvor mange aktiviteter, også de udefra kommende, giver 

mulighed for aktivitet, hjælpsomhed og synlighed,  

* turaktiviteter – også i de barske årstider, efterår og vinter, hvor motion og samvær også er væ-

sentlige, 

* 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 nyhedsmail, hjemmeside og fa-

cebookopslag,  
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* opmærksomhed rettet mod trafikale forhold i både Hvidovre og Brøndby – som gennem møder 

m.v. formidles til de respektive kommuner, 

* opmærksomhed på vores samarbejde med andre grupper ikke mindst i forhold til aktiviteter i 

Hvidovre og Brøndby Kommuner.  

 

Områder med særlig opmærksomhed for bestyrelsens virke. 

Bestyrelsens resursemuligheder – samt de krav og muligheder, der kommer til os udefra, både de øko-

nomiske og de sundhedsmæssige – vil i høj grad påvirke vore aktiviteter i den kommende tid. Blandt de 

mest fremtrædende forhold i bestyrelsens aktivitetsønsker for de kommende måneder er dog : 

* Deltagelse, blandt andet efter indbydelse, i aktiviteter i Hvidovre og Brøndby, hvor vores delta-

gelse er relevant i forhold til oplysninger om fx sundhed, transport og socialt samvær.  

* Kontakt til vore medlemmer vedrørende deres eventuelle ønsker og forslag til ture og andre aktivi-

teter i Brøndby-Hvidovre Afdeling.  

* Fortsat udvikling af de digitale informationsmedier, som kommunikation i afdelingen. Bestyrelsen 

ønsker fortsat at bruge Hjemmeside, Facebook gruppe og Nyhedsmail i kommunikationen.  

* I relevante sammenhæng, uddeling af hvervemateriale og opfordringer til at blive medlem hos 

Cyklistforbundet.  

 

På den mere ærgerlige side :  

Grundet manglende resurser formoder vi, at vi heller ikke i 2022 vil kunne yde en selvstændig indsats i 

forhold til CyklistForbundets centrale kampagner.  

Ligeledes er planen om et ”Brøndby-Hvidovre Hjælp til Selvhjælps Cykelværksted” forsat underdrejet, 

grundet mangel på personresurser.  

Efter Cyklistforbundets afskaffelse af tilskud til afdelingernes fysiske blade planlægges der ikke 

med udgivelsen af blade på papir. Dog kan medlemmer uden e-mailadresse tilsendes et fysisk blad, 

hvor dette er absolut nødvendigt.  

Her tænkes der specielt på udsendelse ved indkaldelse til generalforsamling. 

 

For en fortsat stærkere Brøndby-Hvidovre Afdeling :  

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, Formand 

Cykling Noget for alle 


