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6. april 2021  
 

Medlemsmøde 

Cykeludvalget i Region Hovedstaden 

 

Cykeludvalget i Region Hovedstaden har et stort ønske om et tættere samarbejde med vores 

medlemsforeninger og vil gerne i dialog omkring vores samarbejde m.v. Vi ved, der allerede 

bliver gjort et stort arbejde i foreningerne, men samtidig er der ofte ønsker om nye input og 

mere samarbejde foreningerne imellem. 

Derfor vil vi invitere til et uforpligtende medlemsmøde 

Tirsdag den 27.04.21 kl. 14.00 – 16.30 i 

DAI´s lokaler i Idrættens hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 

Der vil blive serveret kaffe, te, brød og vand. 

Dagsorden for mødet: 

- Hvad kan og hvem er DAI 
- Hvad tilbyder DAI vores medlemsforeninger 
- Hvad har I brug for – ønsker I fra DAI 
- Hvordan kan vi hjælpe Jer 
- Kontakt til foreningerne/netværk 
- Lave/afvikle 1 til 2 årlige fælles cykelarrangementer 
- Fuld etablering af cykeludvalget i Region Hovedstaden med henblik på at koordinere de 

på mødet vedtagne emner 
- Forslag/emner fra Jer 

 

Vi kan ikke gøre dette uden Jer, og derfor er det vort håb, at I vil tage jer tid til at møde op og 

hilse på andre foreninger, så vi kan gøre vores samarbejde bedre. 

Invitationen gælder et par bestyrelsesmedlemmer fra hver forening, men det kan også være en 

ildsjæl I jeres rækker, som I mener kan være en god kandidat til mødet. 

Det er vort håb, at vi hører fra Jer, så vi ved at invitationen er nået ud til Jer. I tilfælde af at 

invitationen er blevet sendt til en anden mailadresse, end den vi har stående i vores 

medlemskartotek, håber vi, at den bliver videresendt til rette modtager, samt at vi får besked om 

den nye mailadresse, så vi kan få vort kartotek ajourført med de nye data. 

Tilmelding til mødet sendes til: Allan Hansen, greverne@youseepost.dk senest den 20.04.21 

Hvis I er interesseret i at være et aktiv i DAI´s cykelnetværk, men blot forhindret i at deltage i 

mødet, er I meget velkommen til at kontakte mig. 

Vi håber, at vi med mødet kommer tættere på vores foreninger og glæder os til at se Jer. 

 

De bedste cykelhilsner 

Svend Trøst og Allan Hansen, Cykeludvalget i Region Hovedstaden, Lisbeth Crafack – konsulent i 

DAI 

mailto:greverne@youseepost.dk

