
Referat.  Bestyrelsesmøde afholdt :  

Onsdag d. 18. marts 2020 kl 18, Byvej 56. 
 

Til stede : Thomas Otzen (fm),  John Barber (ref), Henning Nielsen, Lasse Christensen,  
suppleanterne : Erik Rossing og John Gade   

Afbud : Jan Oulund,   
 
Dagsorden : 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Godkendt.. 

 

2. Referat af bestyrelsesmøde  
           d. 27. februar 2020 

Referatet Godkendt. 

 
3. Formandens orientering og forespørgsel.   
 

Thomas spørger om bestyrelsens holdning til forslag til Landsmødet, hvor vi ved henvisning 
til tiltrækning af nye medlemmer nedsætter kontingent fra kr 365 årligt til fx 250 kr. årligt. Be-
styrelsens udtaler opbakning til forslaget. Thomas fortsætter behandlingen af forslaget.  
 

Henvendelsen fra Avedøre Bibliotek vedrørende DRs ønske om cykeltur i forbindelse med 
udsendelse om Avedøre Stationsby er på pause så længe Coronavirus sætter begrænsnin-
ger på aktiviteter og samlinger. Tages op igen, når forholdene blive mere normale.  

 
4. Orientering og beslutning om kommende aktiviteter m.v. 

Brøndby-Hvidovre. 40 års Jubilæum. Reception og CykelTur. 

Fejring af Jubilæet udskydes til ikke nærmere fastsatte datoer. Vi holder øje med foran-
staltninger til opdæmning af CorolaVirus og fastsætter nye datoer, når foranstaltninger 
vedrørende blandt andet begrænsninger på mødeaktiviteter lettes.  

 

Generalforsamling  

Afdelingens Generalforsamling udskydes fra 22.april til en ikke nærmere fastsat dato. Vi 
holder øje med foranstaltninger til opdæmning af CorolaVirus og fastsætter ny dato, når 
foranstaltninger vedrørende blandt andet begrænsninger på mødeaktivitet lettes.  

Indkaldelsesfristen til generalforsamling er mindst 3 uger. Indkaldelse udsendes til samt-
lige medlemshusstande. Digitalt, hvor dette er muligt. På papir, som nødløsning hvor di-
gital fremsendelse ikke er mulig.  

Overskridelse af vedtægtsbestemte datoer for afholdelsen af generalforsamling er god-
kendt af CyklistForbundets Hovedbestyrelse 

 

14.juni Store CykelDag 2020. 

Aktiviteter og dato for afvikling af Store CykelDag 2020 fastholdes indtil videre.  

 

 
 

 



 
5. Økonomisk status    
 

Thomas har overtaget pengekassen fra Jan som har indsat 1300 kr til Thomas’ konto.  
John G kontakter Jan vedrørende årets bevilling på kr. 7000.  
 
 
6. Status: Bestyrelsens opgaveplan. 

Opgaveplanen er set. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til det foreliggende.  
 
 
7. Øvrige emner, der blev drøftet - samt eventuelle beslutninger hertil.  

a. Fra ForårsSeminaret d. 7.marts 

Thomas og John B fortalte om CF ForårsSeminar, som blev afholdt i Odense d. 7. marts. Em-
nerne var CF’s nye Hjemmeside, Projektet ”Cykeltutten” i Svendborg og Projektet vedrørende 
HvidKilde Stien, Assens til Svendborg. Begge udtalte sig positivt om Seminarets indhold og forløb.  
 
b. Anskaffelse af printer til Brøndby-Hvidovre.  

Lasse fortalte om udvikling i forhold til anskaffelse af printer til Brøndby-Hvidovre.  
Gennem sine kontakter har han modtaget tilbud om gratis, brugt printer, i god stand.  
Bestyrelsen beslutter at takke JA til overtagelsen af printer, som kan bruges ikke mindst til de min-
dre opgaver, som falder for i forbindelse med udsendelsen af blade, TurFolder m.v. til medlemmer, 
som ikke har mailadresse.  

 
c. Om TurKatalog (Store København) 2020-21.  

Henrik fra TurUdvalget har oplyst, at CF Hovedbestyrelse har givet afslag på støtte til ansøgning 
om økonomisk støtte til oversigten over ture arrangeret af afdelingerne i Store København (TurKa-
talog 2020-21). Han oplyser, at enkelte afdelinger har besluttet at støtte TurKataloget økonomisk.  

Bestyrelsen beslutter, at Brøndby-Hvidovre ikke har mulighed for at støtte kataloget økonomisk.  

 
 
8. Eventuelt 

 Næste Bestyrelsesmøde.   

Dato fastsættes, når foranstaltninger til forhindring af spredning af Coronavirus er lempede. 

 

 KageVagten (til den tid). .John G.  

 

 

 

Referatets Dato : 22. marts 2020.  

Referent :  John B 

 


