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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling 

Bestyrelsen: Fremtidigt virke 2020 / 2021 
 

Bestyrelsens planer for et virke fra maj 2020 til marts 2021 indeholder aktivite-

ter, som vi også kender fra tidligere år :   

* fortsættelsen af vore mange 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 2020 / 2021. 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 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 
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til at melde sig til de digitale informationsformer, hvor ikke mindst Brøndby-

Hvidovre Nyhedsmails er meget relevante.  

Herudover planlægge vi at indkøbe en printer, der som nødløsning kan printe in-

formationer fra Brøndby-Hvidovre i mindre oplag. Vi håber, at dette tiltag vil bi-

drage til formidlingen af information om og fra Brøndby-Hvidovre til medlem-

mer, hvor der ikke ses at være andre muligheder.  

Det er vores formodning, at der fx kan være tale om 3-4 udgivelser i løbet af en 

12-månedsperiode, hvor digitale udsendelser i kombination med udsendelser på 

papir bidrager til, at der kan opnås kontakt med samtlige primære medlemmer i 

Brøndby-Hvidovre Afdeling.  
 

På den mere ærgerlige side :  

Grundet manglende resurser antager vi, at vi desværre heller ikke i 2020 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 ressourcer 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 


