
 Brøndby & Hvidovre 

 
     Nr. 1, Februar 2019   medlemsblad 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Onsdag d. 27. marts 2019 
Lokalet : Byvej 56, Hvidovre 

 

Kl. 19 – 20 
Mads Øbro, vores kontakt til  

Hovedbestyrelsen, præsenterer sig 

-- og derefter -- 
Opfinder Carl Georg Rasmussen  
fortæller om Leitra Velomobile. 

 
Fra kl. 20. 

Brøndby-Hvidovre Afdeling afholder 
Ordinær Generalforsamling 2019. 

 

Dagsorden for Generalforsamlingen indeholder : 

Aflæggelse af Bestyrelsens Beretning for 2018. 

Aflæggelse af foreningens regnskab for 2018. 

Valg af kasserer - m.fl. 

Forslag til Fremtidigt virke 2019. 
 

Se mere om Generalforsamlingen i dette blad. 
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Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamling 

afholdes fra kl. 19, onsdag d. 27. marts 2019 

i afdelingens lokale Byvej 56, 1.sal, Hvidovre. 
 

Dagsordenen til ordinær generalforsamling indeholder følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

2. Aflæggelsen af Bestyrelsens beretning. Skriftlig beretning – se ss. 4 - 10  

3. Regnskab for 2018   Bilag uddeles ved generalforsamlingen.  

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af :  

a Kasserer – Jan Oulund er villig til genvalg. Valget er for 2 år. 

. b Bestyrelsesmedlemmer.  På valg er : 

 Henning Nielsen. Er villig til genvalg. Valget er for 2 år. 

 Annabel Voller. Ønsker ikke genvalg. 

 Derudover vælges : 

c) Mindst én suppleant.  

 På valg : Erik Rossing  

 På valg : John Gade  –  modtager valg / genvalg. 

d) Revisor og Revisorsuppleant. 

 Revisor på valg :    Kirsti Puukka-Sørensen – er villig til genvalg.  

Valget er for 1 år. 

 Revisorsuppleant : Vagn Kjær-Hansen – er villig til genvalg.  

Valget er for 1 år. 

e) 2 Delegerede til Cyklistforbundets landsmøde,  

hvoraf mindst 1 skal være medlem af bestyrelsen. Valg er for 1 år. 

6. Fremtidig virksomhed.    Bilag : Se side 12 i dette blad.    

7. Eventuelt  
 

I øvrigt : 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest d. 13. marts 2019, og offentliggøres på afdelingens hjemmeside  

senest d. 20. marts 2019. 
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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling 

Bestyrelsens beretning for 2018 / 2019 
 

Siden generalforsamlingen, der blev afholdt d. 7. marts 2018, har bestyrelsen i Cyklist-

forbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling bestået af  
 

Formand: Thomas Otzen 

Næstformand: John Barber 

Kasserer: Jan Oulund 

Bestyrelsesmedlem: Annabel Voller 

Bestyrelsesmedlem: Henning Nielsen 

Suppleant: Erik Rossing 

Suppleant: John Gade 
 

Siden generalforsamlingen i marts 2018 er der holdt 4 bestyrelsesmøder.  

Siden 11. april 2018 har Brøndby-Hvidovre bestyrelsesmøderne været åbne, således, at 

alle er velkomne til at deltage. Dagsorden, referater og andre bilag fra bestyrelsesmø-

derne findes på Brøndby-Hvidovres hjemmeside, ved menupunkt ”Bestyrelsens virke”. 
 

Medlemmer og Kommunikation. 

Vores medlemstal ved slutning af januar 2019 var 282. I vores kommunikation uddeles 

130 blade på papir og 54 digitale blade til medlemshusstande. 50 blade lægges på de 5 

biblioteker i Brøndby / Hvidovre, og 10 blade lægges på Brøndby Rådhus. 

Der er 172 personer tilmeldt Brøndby-Hvidovre Afdelings Nyhedsmail. Ikke alle modta-

gere af Nyhedsmails er medlemmer i Brøndby-Hvidovre Afdeling.  

De digitale medier er ikke de mest hensigtsmæssige for mange af vore medlemmer, men 

udviklingen er desværre sådan, at Cyklistforbundets mindskede økonomisk tilskud til 

afdelingerne gør, at denne form i stigende grad er en økonomisk nødvendighed.  

Derfor : hvis vi endnu ikke har modtaget oplysning om din e-mailadresse og din til-

melding til den digitale oplysningsformidling, dvs til nyhedsmailen og til bladet digi-

talt, håber vi, at du snarest vil sende begge dele til bestyrelsen. 
 

Foreningslokale 

Brøndby-Hvidovre Afdeling har lokale på Byvej 56, 1.sal, Hvidovre, stillet til rådighed 

af Hvidovre Kommune. Her afholder afdelingen møder og indendørs aktiviteter og her 

opbevares afdelingens mange rekvisitter til kampagner, møder og andre aktiviteter.  

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen varetager de praktiske opgaver i forbindelse med 

lokalet, hvor der også er hjælp fra bestyrelsens øvrige medlemmer.  
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Fra TurUdvalget 2018 / 2019. Ved Henrik Puukka-Sørensen. 

Vi har i 2018 / 2019 gennemført næsten 30 ture rundt omkring København. 
 

Turene har været af meget forskellige længde. De korteste ture har været ca. 15 kilo-

meter. De lange ture har blandt været til Jægerspris, den økologiske gård Brinkholm 

samt Vestegnsruten. 
 

Deltagerantallet har været meget forskelligt fra to til tre deltagere og helt op til et par 

hundrede deltagere på Store Cykeldag. Uanset antallet er det altid dejligt at komme ud 

og cykle. Der er rigtig mange gengangere på turene, og det er altid hyggeligt at møde 

gamle cykelbekendtskaber – og at få nye.  
 

I efteråret blev der indledt et samarbejde med Sundhedshuset i Hvidovre med korte 

mandagsture, hvor der sluttes af med kaffe m.m. efter turene. Dette samarbejde fort-

sætter fra den 29. april med i alt 25 ture i 2019. 
 

Vi har i år foreløbigt planlagt ca. 50 ture, men vi håber også at kunne tilbyde nogle 

ekstra ture. Disse ture vil blive annonceret i det månedlige nyhedsbrev så vel som i 

Brøndby-Hvidovres øvrige digitale medier. 
 

Store Cykeldag er i år flyttet til den 16. juni, da den 2. søndag i juni falder i Pinsen. Vi 

glæder os til dette arrangement, der i år slutter i Quark NaturCenter.  
 

Aktivitet – også med andre i Hvidovre og Brøndy. 

D. 8.maj indbød vi til Cykel Café i Kulturhuset Kilden, Brøndby. Jette Gotsche, For-

mand for Cyklistforbundet, og Vagn Kjær-Hansen, formand for Brøndby Kommunes 

Teknik- og miljøudvalg, fortalte om forholdene for cyklister på hver deres område.  

D. 27. maj genoplivede Hvidovre Kommune trafiklegedagen for børn og familier, som 

Cyklistforbundet afholdte i mange år. Der var godt vejr, hvilket var med til at gøre be-

givenheden velbesøgt. Birgit og Erik Rossing og Henning Nielsen deltog som frivillige 

medarbejdere både før, under og efter det store arrangement.  

D. 13. juni på Risbjerggård. Ved generalforsamlingen d. 7. marts 2018 fik vi et nyt 

medlem i bestyrelsen, nemlig suppleant John Gade. John er læge og meget aktiv cyk-

list. Han har været medlem af Cyklistforbundet i årevis og bor i Brøndby Strand. 

John har mange gode ideer og visioner, og én af dem præsenterede han på et fællesar-

rangement med Hvidovre Madfællesskab på Risbjerggård d. 13. juni. Det drejede sig 

om, hvad han kalder ”svævende cykelstier”, som er overdækkede og hævede over ve-

jene, og som vil kunne vende modvind til medvind. Dette projekt præsenterede han 

også på landsmødet i oktober. 
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D. 14. juni var Cyklistforbundet inviteret til at deltage i Hvidovre kommunes arrange-

ment ”Bevæg dig Glad”, der blev afholdt ved Hvidovre Rådhus. Arrangementet hen-

vendte sig til ældre medborgere og havde til formål at motivere til et sundt og aktivt liv. 

D. 11. august deltog vi for første gang på HIF’s Gamle Kæmpers marked ved Hvid-

ovre Rådhus. Det er en fast sommertradition med en blanding af loppemarked og boder 

med organisationer og politiske partier. Vi har besluttet at deltage igen i år. 

D. 6. og 7. november blev der uddelt præmier i kampagnen Alle Børn Cykler til tre 

klasser på henholdsvis Præstemoseskolen og Langhøjskolen i Hvidovre. Ved overræk-

kelsen deltog Borgmester Helle Adelborg, en repræsentant fra Politiet og lokalformand 

for Cyklistforbundet Thomas Otzen. 

 

Og - Store CykelDag 2018 

Den 10. juni afholdte vi Store Cykeldag. Som vi plejer, var dagen opdelt i en Brøndby-

del og en Hvidovredel.  

Deltagere i Hvidovreturen mødtes ved Kometen (Medborgerhuset), hvorfra turen gik 

først til Hvidovre Vandtårn, hvor museumsleder Anja Olsen fortalte om tårnet og 

vandforsyningen i Hvidovre. Som noget nyt delte vi derfra gruppen, så børnefamilier 

og andre, der ville køre i langsommere tempo, kørte til Quark, mens resten kørte til 

Hvidovre Hospital, hvor der var rundvisning, inden vi fortsatte til Middelalderlands-

byen i Brøndby.  

 

Også Brøndbyturen havde både en voksenrute og en børnerute. Begge ture startede fra 

Marinegården og havde stop ved Eventhallen i Priorparken, PostNords Pakkecenter, 

Engtoftegård og Dyrgården Søholt, inden vi nåede til fællesafslutningen med Hvidov-

returens deltagere. 

Begge ture sluttede ved Middelalderlandsbyen i Brøndby, hvor der var hygge og aktivi-

tet. I afslutning af turen var der lodtrækning om flotte præmier, en ny cykel, sponsoreret 

af Hvidovre og Brøndby kommuner, samt gavekort fra Fri Bikeshop, Hvidovrevej.  

 

Aktivitet og Samvær. 

Ud over de egentlige ture er der blevet arrangeret aktiviteter med andet samvær og be-

spisning. 

Henning Nielsen stod for den traditionelle Store Bededagsaftentur, der blev afholdt 27. 

april, og som afsluttede med varme hveder i foreningslokalerne efter cykelturen. Henning 

var også turleder på den traditionelle badetur til Ishøj Strand, der blev afholdt i juli.  

Henning lagde herud over 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. 
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Henning stod også for afholdelsen af Brøndby-Hvidovre Afdelings GlöggAften i 

Avedøre i december, hvor der blev budt på glögg og æbleskiver og den traditionelle 

”Molbo Banko” med præmier efter devisen ”bæredygtigt genbrug”.  

Ud over sine opgaver som kasserer har Jan Oulund været drivkraften bag arrangemen-

tet af Brøndby-Hvidovre Afdelings AktivAften, hvor afdelingen takkede frivillige i af-

delingen for den indsats, de har præsteret i forbindelse med de mange opgaver, som er 

en del af Brøndby-Hvidovres liv og levned. Aftenen bød på både god mad – og 

”Molbo Banko” med beskedne, indkøbte præmier. 
 

Deltagelse i Landsmødet  

D. 27.-28. oktober var der landsmøde i Vejle. Brøndby-Hvidovre var repræsenteret ved 

Thomas Otzen, John Gade, Henning Nielsen og Finn Ivo Heller. John Gade havde 

flere forslag med til behandling på landsmødet. Et af dem var et specielt kørselsfradrag 

for cyklister, der kører mere end tre km til arbejde. Forslaget kom ikke til afstemning, 

da Cyklistforbundet oplyste, at de havde netop et punkt som dette på deres arbejdspro-

gram for 2019. Punktet er efterfølgende set i forbindelse med Cyklistforbundets visi-

ons- og forslagsprogram : Cykelland.NU. 

 

Fra Trafik- og Miljøudvalget 2018:   ved Arne Beck-Larsen 

Trafik- og Miljøudvalget (TMU) har, som det har været sædvane de sidste år, holdt et 

møde om foråret (4/5) og et om efteråret (10/10) Ved efterårets møde aftales, hvilke 

sager, der skal tages med til et efterfølgende møde med Hvidovre Kommunes Vej & 

Park, som i år blev afholdt 10/12.  

TMU arbejder med en projektliste, hvor visse sager figurerer i årevis, fordi der jo også 

skal følge bevillinger med, medens andre løses hurtigere. Vi har gennem længere tid 

arbejdet med krydset Menelaos Boulevard/Paris Boulevard/Hvidovrevej, hvor skole-

børn og andre bliver nødt til at køre ulovligt, men da der ikke er nogen indlysende løs-

ning, er vi ikke kommet videre med den sag.  

Og der er også nogle uløselige problemer ved Frihedens Butikscenter.  

Vi har i længere tid arbejdet for, at det skal være tilladt at dreje til højre for rødt i ud-

valgte lyskryds – her går det også kun langsomt frem.  

Vi hilser med glæde, at man vil gøre rundkørslen Rebæk Plads sikrere for cyklister (det 

er ikke sket på vores initiativ), og at arbejdet med renovering af Naverporten er endelig 

ved at være afsluttet.  

Og vi forventer, at der vil ske en reducering af bilparkering med to hjul på cykelsti, da 

Hvidovre har fået en P-vagt, der skal gøre det arbejde, som politiet ikke har overskud 

til at tage sig af.  
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Vi kan glæde os over, at Hvidovre Kommunen arbejder med en “Trafikstrategi”, som 

dog endnu ikke indeholder noget konkret. Og at der stadigvæk arbejdes med en udbyg-

ning af nettet af Supercykelstier – også i Hvidovre. 
 

Det Grønne Råd (DGR) Hvidovre 2018:   ved Finn Ivo Heller 

I 2018 begyndte en ny valgperiode for DGR, og med to nyvalgte politikere som 

Formand og Næstformand startede året med, at man sammen med forvaltningen 

fandt, at grundlaget for rådet og valget til rådet skulle ændres og forenkles.  

Det betød, at de kommunale udvalg og kommunalbestyrelsen afholdte en del mø-

der om dette emne. Det gamle Råd blev indkaldt i august 2018 for at høres om de-

res synspunkter til de ændrede krav. Jeg deltog ikke i det møde pga. ferie, men vi 

var repræsenteret ved vores suppleant Thomas O. Det er det eneste møde, som 

DGR har afholdt i 2018, dvs. at der ikke har været egentlig møder med emner in-

den for rådets virke som er miljø og klima. 

Der er en mødeplan for 2019 i DGR med 4 møder. Et møde i hver kvartal og det 

første er den 31. januar 2019. 

 

Fra BrøndbyUdvalget 2018 :   ved John Barber 

I 2018 har BrøndbyUdvalget igen haft særlig opmærksomhed på de forhold, der 

gør sig gældende for cyklister i Brøndby. 

Det kommunale Miljørepræsentantskab, som tidligere var opdelt efter de 3 bydele, 

er fra 1. januar 2018 blevet samlet i én gruppe. Fra hver sin bydel repræsenterer 

Viggo Halling, Kirsti Puukka-Sørensen og John Barber Brøndby-Hvidovre Afde-

ling i det nye Miljørepræsentantskab. 

Brøndbyudvalget stiller forslag til, og indsamle oplysninger om, projekter, aktivi-

teter og møder, der vedrører forhold for cyklister i Brøndby. 

I forbindelse med Brøndby Kommunes udarbejdelse af Trafikhandlingsplan 2018 

har BrøndbyUdvalget, under overskrifterne Tryghed, Fremkommelighed og Til-

gængelighed, indsendt forslag til forbedringer i forholdene for cyklister. Udvalget 

har også deltaget med oplysninger til Cyklistforbundets forslags- og visionspro-

gram Cykelland.nu . 

Udvalget er glad for de projekter og forbedringer, som er foretaget i den trafikale 

udvikling i Brøndby, og som har gjort trafikken mere sikker, mere tryg og mere 

fremkommelig - også for cyklister. Det har dog været en betydelig skuffelse for os, 

at Brøndby kommunalbestyrelse, på møde d. 12. september, annullerede en tidli-

gere beslutning, som ville have givet en bro for cyklister og gående over Vestba-

nen, ved Vestvolden. 
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Fra PR Udvalget 

Pressekontakt 

Som i tidligere år, fortsatte vi i 2018 samarbejdet med Hvidovre Avis, Søndagsavisen 

Vestegnen og Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Her har vi først og 

fremmest sendt pressemeddelelser om forestående cykelture og andre aktiviteter til 

hver af lokalaviserne.   

 

Scrapbogen 

I 2018 har Jan Oulund fortsat den vigtige og værdsatte opgave med at opdatere 

Brøndby-Hvidovre Afdelingens papir scrapbog, således at avisudklip, der omhandler 

foreningens aktiviteter, gemmes til eftertiden. 

 

Bladet 

Siden generalforsamlingen i marts 2018 er der udsendt 2 numre af afdelingens blad, 

”Brøndby & Hvidovre Cyklister”: den første i maj/juni 2018 og den anden i februar/marts 

2019. John Barber har været redaktør for bladene, som har haft bidrag fra flere.  

Langt over halvdelen af bladene uddeles til afdelingens medlemmer af 11 bladbude. 

De 11 bladbude uddeler i alt ca. 130 blade, som er fordelt over distrikter i Hvidovre og 

Brøndby. Bladbudene sparer afdelingen for et meget stort beløb i porto, og bestyrelsen 

er dem meget taknemmelig for den store og frivillige indsats, som de yder i afdelin-

gens aktiviteter.  

Grundet et meget stærkt reduceret tilskud til vores virke fortsætter bestyrelsen med at 

opfordre afdelingens medlemmer til at modtage bladet digitalt. Ved de digitale blade 

spares der miljøressourcer, og afdelingen sparer en betydelig udgift til trykning.  

Nye medlemmer og de medlemmer, som tilmelder sig, modtager bladet digitalt.  

For tiden er der 54 medlemmer, som modtager bladet digitalt på deres e-mail adresse.  

Bestyrelsen håber, at endnu flere medlemmer vil vælge at modtage bladene digitalt. 

Bestyrelsen er dog fortsat indstillet på, at medlemmer, som ikke kan, eller som ikke 

ønsker at modtage bladet digitalt, kan modtage bladet i papirudgave. Muligheden for 

dette valg er dog i store grad afhængig af vores økonomiske grundlag og af tilskuddet 

til vores virke.  

Det påregnes, at der fra marts 2019 til februar 2020 vil blive udsendt 2 numre af afde-

lingens blad. Det påregnes, at bladet vil udkomme både digitalt og på papir.  
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Nyhedsmail 

I takt med at det bliver mere og mere vanskeligt økonomisk at producere afdelingens 

blade på papir, hvorved også antallet af blade udsendt pr. år er reduceret, bliver 

Brøndby-Hvidovre Nyhedsmail en kommunikation, der har stigende betydning. Ny-

hedsmail indeholder oplysninger om ture, aktiviteter og andet både fra og om 

Brøndby-Hvidovre og Cyklistforbundet.  

I perioden fra marts 2018 til og med februar 2019, er der udsendt 7 Nyhedsmails. Ny-

hedsmailene er sendt til de personer, som er tilmeldt ordningen. Gruppen omfatter 

både personer, som er medlem af Brøndby-Hvidovre Afdeling – og personer, som ikke 

er. I alt udsendes Nyhedsmails til 172 modtagere.  

Det bestræbes, at Nyhedsmails udsendes månedligt, men der kan være enkelte måne-

der, hvor andre forhold og aktiviteter gør, at udsendelsen skal udsættes. 

Grundet travlhed med andre opgaver har Nyhedsmail ændret redaktør i løbet af 2018. An-

nabel Voller var redaktør på Nyhedsmail i juli. Lisbeth Pedersen var redaktør på Nyheds-

mail i august. John Barber har været redaktør fra og med Nyhedsmail i september. 

 

Hjemmesiden 

I perioden siden generalforsamlingen i 2018 er Brøndby-Hvidovres hjemmeside blevet 

opdateret og vedligeholdt af John Barber. Hjemmesiden indeholder oplysninger om og 

fra Brøndby-Hvidovre Afdeling, samt fra og om CyklistForbundets, hovedorganisa-

tion. Der findes indlæg og annoncer for ture og aktiviteter, og ikke mindst kontakt-

adresser til både Brøndby-Hvidovre og Cyklistforbundet.  

Brøndby-Hvidovre Afdelings hjemmeside kan findes på følgende adresse : 

www.cyklistforbundet.dk/brondby-hvidovre  

 

FaceBook 

I Brøndby-Hvidovres Facebookgruppe findes der opslag om og annoncer for aktivite-

ter i Brøndby-Hvidovre Afdeling såvel som opslag om offentlige møder, aktiviteter, og 

begivenheder m.v. af generel karakter, som også kan være af interesse for cyklister 

som gruppe.  

Den offentlige Facebookgruppe er åben for alle interesserede, og alle medlemmer har 

mulighed for at dele oplysninger om aktiviteter m.v. på Facebook mediet.  

Facebookgruppen er administreret af Lisbeth Pedersen og John Barber. I begyndelsen 

af februar 2019 har gruppen 71 medlemmer. 

Du finder Brøndby-Hvidovres Facebook gruppe under titlen :    

Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre  

  

http://www.cyklistforbundet.dk/brondby-hvidovre
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Til bestyrelsen og udvalgene 

Vi har i disse år store udfordringer med at rekruttere flere til bestyrelsen og udvalgene. 

Vi mangler resurser til at gennemføre alle de opgaver, vi gerne vil. Derfor har bestyrel-

sen en stående opfordring til Brøndby-Hvidovres medlemmer om at stille op til besty-

relsen, til et af udvalgene – eller til en eller flere af de enkelte aktiviteter i afdelingen. 

Denne opfordring gælder selvfølgelig stadig. 
 

Tak 

Opgaver i Brøndby-Hvidovre Afdelingen udføres ene og alene af frivillige, som påta-

ger sig og udfører de mange vigtige opgaver, som er en del af afdelingens grundlag. 

Bestyrelsen vil gerne bruge denne mulighed for at takke alle for deres. 

Bestyrelsen takker Trafik- og Miljøudvalget for deres indsats i at holde kontakten til 

kommunen med henblik på forbedring af de fysiske forhold for cyklister i Hvidovre. 

Og tak til Brøndbyudvalget for at gøre det samme i Brøndby.  

Bestyrelsen takker Turudvalget for deres arrangement af spændende cykelture, som gi-

ver alle interesserede borgere både motion og oplevelser.  

Og tak til de 11 bladbude, der deler vores lokalblad og turfolder ud til medlemmerne. 

En lige så stor tak til de frivillige, som har arrangeret Store Cykeldag, GrillAften,  

Aktiv-aften, Gløgg-aften, og til dem, der har stået for redigeringen af nyhedsmails, 

hjemmeside, Facebook og vores trykte blad.  

Hertil er der også tak til vores mange samarbejdspartnere: 

Cyklistforbundets sekretariat i Rømersgade 

Fri Bikeshop, Hvidovre 

Hvidovre Avis 

Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk 

Søndagsavisen Vestegnen 

Hvidovre Kommune: Borgmesterkontoret, Vej og Park og Kultur- og Fritidsafdelingen. 

Det Grønne Råd, Quark-centret, Sundhedscentret, Hvidovre. 

Brøndby Kommune: Borgmesterkontoret, Teknik- og Miljø, både udvalget og forvalt-

ningen, og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. 
 

For Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

På bestyrelsens vegne. 

Thomas Otzen, formand.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling 

Bestyrelsen: Fremtidigt virke 2019 / 2020 
 

Bestyrelsens planer for et virke fra marts 2019 til marts 2020 indeholder aktivite-

ter, som vi også kender fra tidligere år :   

* fortsættelsen af vore mange gode turaktiviteter,  

* medlemsaktiviteter og medlemssammenkomster i øvrigt,  

* 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 samarbejdet med andre grupper – både de nære i for-

hold til vores lokale – og de mere fjerne i Hvidovre og Brøndby Kommuner.  

 
Områder med særlig opmærksomhed for bestyrelsens virke. 

 

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

også påvirke vores valg af aktiviteter i 2019 / 2020. Blandt de mest fremtrædende 

forhold i bestyrelsens aktivitetsplaner for det kommende år er : 

Ønsket om flere medlemmer giver anledning til medlems- og hvervekampagner 

med fx uddeling af hverveflyers og andet hvervemateriale. Vi deltager i fx HIF 

de Gamle Kæmpers markedsdage, og i andre aktiviteter i Hvidovre og Brøndby, 

hvor vores deltagelse er relevant, i forhold til oplysninger om fx sundhed og 

transport.  

Vi forbereder værkstedsaftener. Det er vores plan, at der ved et ”Brøndby-Hvid-

ovre Cykelværksted”, afholdt nogle aftener i løbet af året, kan justeres og repare-

res cykler, og at aftenerne også kan virke som en mulighed for at hverve nye 

medlemmer.   
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Vi følger fortsat med i vore medlemmers ønsker og forslag. Det gør vi dels ved 

kontakt til personer/familier, der optages som nye på vores medlemsliste, dels 

ved periodevis at indsamle forslag og ønsker til aktiviteter m.v. fra medlemmer 

og andre interesserede.  
 

Da Cyklistforbundet ikke længere yder tilskud til trykning af lokale afdelings-

blade er det fortsat nødvendigt for os at opfordre Brøndby-Hvidovre medlemmer 

til at melde sig til de digitale informationsformer, hvor ikke mindst Nyhedsmails 

er meget relevante.  
 

Grundet manglende resurser antager vi, at vi desværre heller ikke i 2019 vil kunne 

yde en selvstændig indsats i forhold til CyklistForbundets centrale kampagner.  

Vi vil 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.  

 

 

Efterlysning.  
 

I Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre, er vores bestyrelsesmøder åbne for alle. 

Vi holder 4-5 bestyrelsesmøder om året. Møderne holdes i Brøndby-Hvidovres 

Lokale, Byvej 56, Hvidovre. 

Vi mangler desværre stadig kræfter i bestyrelsen. Derfor opfordrer vi alle med-

lemmer til at overveje at træde ind i bestyrelsen – eller til på anden måde at være 

aktiv i Brøndby-Hvidovre. 

Det er lige meget, om du interesserer dig for cykelture, kontakten med kommu-

nen eller den mere politiske del af Cyklistforbundets arbejde. Vi har brug for  

alle slags cyklister. Det er også lige meget, om du kommer fra Brøndby eller 

Hvidovre, du er meget velkommen. 

Hvis du har spørgsmål om ture eller aktiviteter  

i Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling,  

tøv ikke med at ringe eller sms til mig på  50 57 92 83 - 

eller skriv på mail:  otzendk@gmail.com 

Thomas Otzen 
Formand for Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre 

 

 

 

mailto:otzendk.gmail.com
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Store CykelDag Brøndby 2018 

Cykel Lege Event Hvidovre 2018 
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Her finder du  

Brøndby-Hvidovres gældende vedtægter. 
 

Start på Brøndby-Hvidovres hjemmeside: 

www.cyklistforbundet.dk/brondby-hvidovre  
 

Fra menuen på højre kant, ”Afdelingens sider”, 
vælg : 

Programmer/ Vedtægter/ m.v. 
 

Vælg derfra : ”Vores Vedtægter”. 
 

 
 

 

Få bladet sendt på e-mail 
 

Spar på ressourcer og få bladet hurtigere. 

Når du får bladet på e-mail,  

sparer vi papir og slipper med en mindre trykningspris.  

Dette gavner både økonomien og miljøet.  
 

Du får bladet (noget) hurtigere - og i farver .  

Bladet er lige til at læse – eller til at skrive ud.  
 

Meld dig til ordningen og modtag bladet på e-mail.  

Send en e-mail med din tilmelding til redaktøren på :  

bar6677@gmail.com 
 

 

 

 

 

http://www.cyklistforbundet.dk/brondby-hvidovre
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Oplysninger om og fra   
Brøndby-Hvidovre Afdeling 

 
Få meget mere at vide om og fra  

Brøndby-Hvidovre Afdeling ved at bruge afdelingens  

Facebookside, Hjemmeside og Nyhedsmail. 

 
Annoncer for, og ”referater” fra,  

Afdelingens ture og aktiviteter brug: 

Facebook : Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre 

 

For oplysninger om afdelingen Brøndby-Hvidovre, samt  

oplysninger om cykling fra Cyklistforbundet og fra Brøndby-

Hvidovre - og for endnu flere oplysninger om og fra vore 

mange ture og aktiviteter, brug hjemmesiden : 

www.cyklistforbundet.dk/brondby-hvidovre 

 

Fra Brøndby-Hvidovre Afdelingens hjemmeside kan du 

melde dig til Afdelingens Nyhedsmail, der udsendes med 

oplysninger om ture og aktiviteter, samt andre oplysninger 

om cykling fra både Cyklistforbundet og Brøndby-Hvidovre. 
 

 

CyklistForbundet Brøndby-Hvidovre Afdeling 
 

Cyklistforbundet 
Brøndby-Hvidovre Afd. 
Lindeager 5, 2.tv. 
2605 Brøndby 
 

 


