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Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2020 / 2021
CoronaRestriktioner og Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamlinger.
Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling har senest holdt Generalforsamling den 17. september 2020,
seks måneder efter den i vedtægterne bestemte tidsperiode for generalforsamling i afdelingen. Udsættelsen
skyldtes Covid19 krisen, som har påvirket hele Danmark siden 11.marts 2020, og udsættelsen blev godkendt af
Cyklistforbundets hovedbestyrelse.
Det er ikke i denne beretning muligt at gengive et detaljeret grundlag for alle de ændringer, udsættelser og
aflysninger, som covid19 krisen har indvirket med på Brøndby-Hvidovres aktiviteter. Men bestyrelsen er
overbevist om, at rigtig mange af afdelingens medlemmer har været påvirket heraf, ligesom bestyrelsens virke
i perioden har været mærkbart begrænset.
Som i 2020 er Generalforsamlingen i 2021 blevet udskudt. Generalforsamlingen afholdes den 19. august 2021.
Udsættelsen sker på grund af de begrænsninger i mødeaktiviteter og bestemmelser om maksimum gruppestørrelser
og minimum afstand mellem deltagere, som har været gældende i de første måneder af 2021. Også her er
udsættelsen af generalforsamlingen godkendt af Cyklistforbundets hovedbestyrelse.
Afdelingens Bestyrelse.
Grundet udsættelsen af generalforsamling 2020 fra april til september blev bestyrelsens ønskede omrokering af
poster i bestyrelsen også udskudt. Valgene blev først foretaget i september 2020 og fulgte bestyrelsens indstillinger.
Efter valgene og konstituering i september 2020 har bestyrelsen i Brøndby-Hvidovre bestået af : Formand John
Barber; næstformand Thomas Otzen; kasserer John Gade; bestyrelsesmedlem Henning Nielsen; bestyrelsesmedlem
Lasse Steen Christensen og suppleant Erik Rossing.
Bestyrelsens møder er åbne. Bestyrelsesmøderne afholdes i lokale Byvej 56, 1. sal (Avedøre), som Hvidovre Kommune
stiller til rådighed. Dagsorden, referater og andre bilag bringes som udgangspunkt på Brøndby-Hvidovres hjemmeside.
Bestyrelsen har afholdt 2 møder i perioden september 2020 til august 2021. Begge møder blev afholdt i de
relativt begrænsede perioder, hvor myndighedernes påbud tillod gruppestørrelser på mindst 10 personer og
møder i indendørslokaler.
I bestyrelsen har vi drøftet afholdelsen af telefonmøder og/eller digitale møder fx ved brug af zoom eller lignende.
Planlægningen er dog som oftest kommet til kort på grund af tekniske udfordringer.
Aktiviteter i Hvidovre og Brøndby 2020 / 2021 – Baggrund og Beslutninger.
I dette afsnit af beretningen ville der normalt have stået oplysninger om ture og aktiviteter, som Brøndby-Hvidovre
Afdeling har været en del af i den forudgående periode.
I denne beretning skæmmes fortællingen dog af covid19, hvor myndighedernes restriktioner, som har til formål at
begrænse spredningen af CoronaVirus, betød, at vi i bestyrelsen i en række tilfælde har vurderet, at det ikke var
muligt at udføre aktiviteten samtidigt med, at myndighedernes påbud om maksimum gruppestørrelse og minimum
afstand mellem deltagere blev overholdt. Dette har gjort, at en række af vore annoncerede aktiviteter blev aflyst
eller udskudt, og at nogle af vore traditionelle aktiviteter slet ikke blev annonceret i 2020 / 2021.
Som allerede nævnt blev generalforsamlingen i marts 2020 noget af det første, der blev påvirket af coronanedlukningen den 11.marts 2020. Generalforsamlingen endte med at blive udskudt indtil 17.september og blev
afholdt i en tid, der mildest talt var kaotiske forhold – både før og efter generalforsamlingen.
De månedlige ”Ud i det Blå”-ture blev aflyst i perioden fra marts til maj 2020, og den planlagte opstart af
sommerens mandagsture ”Vi Cykler Sammen” blev udskudt fra maj til juni. Enkeltturen ”Tur på Vestegns-Ruten”
(maj) blev først udskudt – og senere aflyst.
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Med lempelsen af CoronaRestriktioner i begyndelsen af juni 2020, kom turene ”Vi Cykler Sammen” og turene ”Ud
i det Blå” i gang. ”Vi Cykler Sammen” fortsatte indtil den planlagte afslutning i oktober. Grundet restriktioner
kunne turen dog ikke byde på den sociale afslutning på turene, som tilfældet var i forrige sæson.
Der blev kørt ”Ture ud i det Blå” fra juni til og med december 2020. Men igen på grund af ændringer i restriktioner
fra januar 2021, blev turene aflyst i både januar og februar 2021. Lempelser i restriktioner med hensyn til
udendørsaktiviteter i slutningen af februar 2021 betød, at turene ”Ud i det Blå” kunne genoptages fra marts 2021.
Idet Lisbeth Pedersen, som i længere tid havde været turleder for ”Ture ud i det Blå”, ønskede at drosle ned på sine
turaktiviteter, overtog Lasse Steen Christensen turlederposten på turene fra midten af december 2020. Tak til
Lisbeth for sit store arbejde i forhold til turene. Og tak til Lasse, som overtog opgaven.
I løbet af sommeren 2020 blev der kørt turen Ishøj Rundt (i juli) og tur til Mosede Havn (i august).
Derimod blev følgende ture og aktiviteter i 2020 aflyst, idet det blev vurderet, at det ikke ville være muligt at gennemføre aktiviteten, og samtidigt overholder coronarestriktioner :
Store Bededags-turen (maj), Hvidovre Kommunes Cykel LegeDag (maj), Store CykelDag (juni), Badeturen til Ishøj
Strand (juli), deltagelse i Hvidovre Markedsdage, GrillAften (august), AktivAften (november) og GlöggAften
(december).
Desuden blev følgende møder aflyst: Brøndby-Hvidovre Trafik- og MiljøUdvalg (december 2020), møde i
BrøndbyUdvalget (december 2020), møde med Hvidovre Sundhedscenter (december 2020) og møde med
Hvidovre Vej og Park (december 2020)
Herudover, har vi siden marts 2020 skubbet planerne om afholdelsen Brøndby-Hvidovres 40 års Jubilæum foran
os, mens vi venter på, at CoronaRestriktioner lempes så meget, at vi kan afholde jubilæet med et antal deltagere og
med den festlighed, som vi finder, at det fortjener.
(Note : Bestyrelsen besluttede på møde den 25. maj 2021, at coronarestiktioner var blevet lempet så meget, at
Brøndby-Hvidovres Jubilæum kan afholdes torsdag den 19.august 2021).
Ture og aktiviteter i Brøndby-Hvidovre. April til August 2021.
Med en omfattende lempelse af coronarestriktioner, i april og maj 2021, kom der igen gang i enkeltture og
andre aktiviteter i Brøndby-Hvidovre og følgende aktiviteter er gennemført (pr. 20.juli) :
(Fortsættelse af) Mandagsturene ”Vi Cykler Sammen” og af torsdagsturene ”Ud i det Blå”, Samarbejdet med
Brøndby Strand Projektet om ”Cykelkursus for Kvinder i BrøndbyStrand”, Afholdelsen af ”Lille Store Cykeldag” i
Brøndby, ”Cykeltur i Mændenes Sundhedsuge” i Hvidovre, samt Brøndby-Hvidovres ”Tur Rundt i Ishøj”.
Og planlagt er (fra 28.juli) : ”Badetur til Ishøj Strand”, ”Brøndby-Hvidovres Grill-Aften i Hvidovre”, ”Tur til Mosede
Havn” og ”Børnenes Cykellegedag, Hvidovre”.
Turene og aktiviteterne er gennemført med Turudvalgets medlemmer, og andre, som turledere og arrangører.
Der sendes en stor tak herfor til Henrik Puukka-Sørensen, Lisbeth Pedersen, Henning Nielsen, Birgit Rudolph,
Niels Nielsen, Lasse Steen Christensen Thomas Otzen, John Gade og John Barber.
Der er desuden en stor tak til alle, som har deltaget i turene og de øvrige aktiviteter, for deres tid og interesse.
EkstraOrdinært hæder til særlig ildsjæl.
Lisbeth Pedersen har været turleder i Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling siden 2012 og har i årene været en vedholdende leder af både de månedlige cykelture "Ud i det Blå" - og enkeltstående ture til seværdige turmål.
Og har senere også etableret Mandagsturene ”Vi Cykler Sammen”.
Lisbeths ture tager udgangspunkt i Hvidovre og nærmeste omegn og tager hensyn til de enkelte deltageres træning
og fysik. Turenes længder, hastigheder og destinationer gør, at turene tydeligvis er for alle, som har en cykel. Alle
deltagere får motion og frisk luft og kan også nyde turenes sociale aspekt, ikke mindst i de indlagte pauser, hvor turens fællesskab fremmes, og de medbragte forfriskninger indtages.
Ved turene ”Ud i det Blå” vælger deltagerne selv rute og turmål. Og i ”bedre tider” har turene ”Vi Cykler Sammen”
afsluttet med kaffe / te og en hygge stund i sundhedscentrets lokaler.
Lisbeths opgaver er løst fuldt ud frivilligt. Turene er gratis at deltage i. Der kræves ikke tilmelding. Og deltagerne er
ikke forpligtet på anden måde.
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Lisbeths engagement ved cykelturene har været med til at fremme bevægelse og sundhed i Hvidovre og omegn - på
tværs af både geografiske og aldersgrænser.
Hvidovre Kommunes anerkendelse af Lisbeths aktiviteter blev overrakt på Hvidovre Rådhus, den 25. november.
Grundet gældende coronarestriktioner kunne deltagelse desværre kun ske efter indbydelse.
Tak til Lisbeth for sit store virke. Og tillykke med den fortjente hæder fra Hvidovre Kommune.
Cyklistforbundets Landsmødet 2020.
Lørdag d 31. oktober 2020 afholdt Cyklistforbundet landsmøde i Odense. Thomas Otzen og John Gade var vore
delegerede fra Brøndby-Hvidovre Afdeling. På grund af coronaen var alle, der ikke var delegerede eller kandidater,
blevet frarådet at komme til landsmødet. Derfor var Landsmødet det mindste i årtier, med kun 56 deltagere.
På Landsmødet blev der blandt andet behandlet 6 forslag - heraf et fra Brøndby-Hvidovre. Og der blev valgt
ny formand. På grund af CyklistForbundets særdeles anstrengte økonomi blev Landsmødet 2020 afviklet over
kun én dag.
Fra PR-Udvalget.
Lokalafdelingen udsender pressemeddelelser om forestående cykelture og andre aktiviteter via lokalaviserne.
UdklipsScrapbogen
Der er i flere år gemt avisudklip om afdelingens aktiviteter. Denne opgave er dog for tiden ikke dækket.
Vi håber fortsat at kunne finde en, eller flere, som vil fortsætte denne vigtige og værdsatte opgave.
Blade og TurFolder.
Da Cyklistforbundets tilskud til afdelingerne, med henblik på udsendelsen af blade m.v. i papirformat med
oplysninger om lokale ture og aktiviteter er bortfaldet, har bestyrelsen besluttet, at langt hovedparten af afdelingens
information til medlemmer udsendes på digitale medier fortrinsvis på Hjemmesiden, i Facebook opslag, i NyhedsMail og lejlighedsvis ved e-mail.
Blade i papirformat bruges som nødløsning, hvor information skal nå samtlige medlemmer (husstande), fx ved
indkaldelse til generalforsamling, men hvor de nødvendige e-mail adresser ikke er oplyste.
Det er aftalt med CyklistForbundets sekretariat, at sekretariatet påtager sig de digitale udsendelser via e-mail, og
trykker informationen i papirformat i det nødvendige antal eksemplarer, mens det er afdelingen selv, som uddeler
bladene m.v. i papirformat til modtagerne.
Sideløbende med reduktionen af udsendelser af oplysninger i papirformat er indkaldelsen af vore 11 bladbude også
blevet reduceret. Bladbudene har gennem mange år haft stor betydning for Brøndby-Hvidovres orientering af
medlemmer, og bestyrelsen er dem meget taknemmelig for deres indsats i en central opgave.
Ved slutningen af juli 2021 er langt hovedparten af indkaldelserne til generalforsamlingen udsendt fra
Cyklistforbundet som digitale e-mail, og et mindre antal er uddelt i afdelingen som blade i papirformat.
Der er ikke udover indkaldelsen til generalforsamling 2021 udsendt blade eller foldere fra Brøndby-Hvidovre
Afdeling.
Hjemmesiden.
Brøndby-Hvidovres hjemmeside vedligeholdes af John Barber og indeholder en række praktiske oplysninger om
og til cyklister. Det er hensigten, at hjemmesiden skal indeholde opslag, som skal have en noget længere levetid,
end den, der findes i opslag på Facebook.
På Hjemmesiden kan fx findes kontaktadresser til bestyrelsen, dagsordener til, og referater fra, møder, der afholdes.
Og afdelingens vedtægter findes også på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside.
Nyhedsmail.
Nyhedsmailen udsendes via mailsystem, som udgangspunkt én gang om måneden, til 180 tilmeldte, og alle
kan tilmelde sig. Der er fra september 2020 til august 2021 udsendt 12 numre af NyhedsMailen.
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NyhedsMailen vil som oftest indeholde korte oplysninger i tekst og billeder om ture og aktiviteter, der er
foregået i den seneste tid – eller som vil foregå i løbet af de næste par måneder.
Facebook gruppen
126 personer er tilmeldt vores Facebookgruppe og får herigennem nyheder om ture og aktiviteter, synspunkter
fra blandt andre Brøndby-Hvidovre Afdeling, samt mulighed for selv at poste nyheder og synspunkter af interesse både i og uden for Afdelingen. Lisbeth Pedersen og John Barber administrerer Facebookgruppen.
Deltag i bestyrelsen og udvalg.
Vi har fortsat store udfordringer med at rekruttere deltagere til bestyrelsen og til udvalgene. Vi mangler derfor ofte
resurser til at gennemføre de opgaver, vi gerne vil.
Først og fremmest kunne vi tænke os at deltage en hel del mere som repræsentanter for CyklistForbundet ved lokale
aktiviteter og temadage i både Hvidovre og Brøndby.
Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at deltage i aktiviteter og ture, og i et udvalg eller i bestyrelsen, hvor der ofte
kan være brug for flere, som vil give en hjælpende hånd.
Tak.
I Brøndby-Hvidovre udføres de mange opgaver, som er en del af afdelingens grundlag, af frivillige. Der er aktiviteter som: Store Cykeldag, GrillAften, Aktiv-aften, Gløgg-aften, samt opslag med tekst og billeder til Nyhedsmails,
på Hjemmeside og på Facebook. Bestyrelsen takker alle for deres tid og hjælpsomhed.
Tak også til Trafik- og Miljøudvalget og Brøndbyudvalget for at holde kontakt til kommunerne med henblik på at
forbedre forholdene for cyklister i Hvidovre og Brøndby.
Tak til Turudvalget for spændende cykelture, som giver deltagerne motion, oplevelser og socialt samvær.
Og tak til Henning, Lokaleudvalget / Husforvalter, for den opmærksomhed, som han giver til vores lokale.
Og tak også til vores eksterne samarbejdsparter i den forløbne periode 2020 / 2021: Cyklistforbundets sekretariat;
Sundhedscentret, Hvidovre, Brøndby Strand Projektet, Hvidovre Avis; Folkebladet for Glostrup, Brøndby og
Vallensbæk; Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune.

For Brøndby-Hvidovre Afdeling
På Bestyrelsens Vegne
John Barber, Formand
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