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Referat  

Bestyrelsesmøde.    Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Tirsdag d. 11. januar 2022 
 
 
 
1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden 
  
2. Referat fra bestyrelsesmøde  

    d. 27. oktober 2021 
Referatet godkendt 

  

3. Evt. bemærkninger til ture og aktiviteter udført siden forrige bestyrelsesmøde.  

    Tidsperiode : 27.oktober 2021  til  11.januar 2022. Jf. følgende 

  

a  (31.oktober) Deltagelse i Landsmødet 
Thomas orienterede om deltagelsen i Landsmødet 
oktober 2021. 

  

b  (okt – nov - dec). Ud i det Blå-ture Lasse orienterede om ture, og bekræftede ”Ud i det 
Blåturene” i den kommende tid.(selv i vintervejr)  

  

c ( 1.december) GlöggAften  GlöggAften 2022 blev aflyst på grund af aktuelle 
coronarestriktioner og manglende tilmelding.  
Vi håber for bedre forhold i 2023. 

  

D (sommer 2022) Vi Cykler Sammen.  Afholdelsen af mandagsturene er endnu ikke afklaret.  

  

4. Drøftelser og beslutninger vedrørende kommende og fortsatte aktiviteter.  

  

a  Møde om projekt CykelBy Hvidovre. 

(3.februar) Møde aftalt med Anette 
Sembler, (Hv.SundhedsCenter), hvor 
fokus er på  CykjelBy Hvidovre Projektet. 

Møde med Anette afholdes på den 3.februar,  
kl. 18-20 på  Hv.SundhedsCenter. Vi taler om projekt 
Cykelby Hvidovres status – og om vi kan være 
behjælpelige med konkrete opgaver. Bestyrelsen og B_H 
TMU inviteres.  

  

b  Møde med politikere i Brøndby og 
Hvidovre. 

(marts / april) Vi stiler efter møder med 
kommunale politikere i Brøndby og 
Hvidovre, og især med Komm.TMU 
formændene, idet der er kommet betyde-
lige ændringer i TM-udvalgets sammen-
sætning i begge kommuner efter KV21. 

Vi stiler efter 2 trins møderækker: 1) Præsentation i 
møde mellem B_H bestyrelse og udvalgsformand. 2) 
Offentligt møde, hvor udvalgsformand i de respektive 
kommuner har mulighed for at præsenterer sine tanker 
om forhold for cyklende i sin kommune. 

Thomas skriver kontaktbrev til ny borgmester og ny 
formand for TMU i Hvidovre.  

John B indkalder BrbyUdvalget til planlægning af møde 
med ny TM-udvalgsformand i Brøndby.  

  

c. (ny dato) Generalforsamling 2022 
Ny Dato er : torsdag den 31.marts 2022 

Ny dato for Generalforsamling 2022 fastsættes til  
torsdag den 31.marts, 2022, i Brøndby-Hvidovre Lokale, 
Byvej 56, 1.sal, Hvidovre.  
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JohnB udfærdiger indkaldelse, bestyrelsens skriftlige 
beretning og bilag om fremtidigt virke, og aftaler 
udsendelse med Hanne Ø, Rømersgade 5. 

  

 d (juni) Store Cykeldag 2022 
 

Indgående planlægning afventer nærmere om 
afholdelsen af Store Cykeldag 2022 med udgangspunkt i 
coronarestriktioner og kommunal deltagelse (Brøndby og 
Hvidovre). 

  

 e. (januar) B_H TMU møde med  
 Hvidovre Kommunes Vej & Park.  

B_H.TMU mødes årligt eller halvårligt med Hvidovre 
Kommunes Vej & Park.  
Der er aftalt møde mandag den 31.januar 2022. 

(note: Mødet blev senere udskudt grundet coronasmitte) 

  

5. Projekter, som vi er part i :  

  

 a. Grøn bølge langs Roskildevej  
 fra København til Roskilde 

John G orienterede om projektet med at få etableret en 
grønt bølge i trafiklysene langs Roskildevejen. 

Projektet er i liv, men er på midlertidig pause.   

  

 b. Alternative cykelrute  
fra København til Hedehusene.  

 

Thomas arbejder på projekt med en alternativ cykelrute 
parallel med Roskildevejen. 

Vi talte om muligheder og forhindringer langs ruten.  

  

c. C.parkering ved Hvidovre St.Center 
 syd for banen 

BaneDanmark oplyser, at de ejer området, men at 
områdets benyttelse administreres af Hvidovre 
Kommune.  
Vi er enige om, at emnet tages op (igen) med Hvidovre 
Komm. Fx på først kommende møde med Vej & Park. 

  

d. Om etablering af  
”Hjælp til Selv-hjælps Værksted”.  

Thomas har kontakt til Gert (Ballerup) om etablering af 
”Hjælp til Selv-hjælps Værksted” (Brøndby-Hvidovre).  

De mødes i februar. Nærmere dato er ikke fastsat.  

  

6. Aktiviteter, der udføres - derude : Drøftelser om evt. deltagelse 

  

 a. (18.januar) Møde i Friluftsrådet. Vedr. 
  udlodning af midler til friluftsaktivitet) 
 
 b. (28.januar) CF-Rødovre afholder 40 års 
  jubilæum.  
 
 c. (7-13/2) Vinter Cykeluge. 
 

Vi har næppe resurser til deltagelse i aktiviteterne.  
 
John B skriver til CF Rødovre i forbindelse med 
markering af Rødovre Afdelings 40 års jubilæum.  

  

 d. (april – maj) Cykelkursus for Kvinder i 
 Brøndby Strand. 

 
 e  (juli) Aktiviteter ved Grand Départ  
 
  f. (sommeren) Deltagelse i Markedsdage, 
 Hvidovre.  

Deltagelse i aktiviteterne afventer nærmere oplysninger  
om eventuelle datoer, indhold, muligheder m.m.  
Aktiviteterne følges i den kommende tid.  

Thomas opsøger datoerne for Markedsdagene.  
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7. Status fra udvalg m.v. :  

  

a. Brøndby-Hvidovre Trafik- & Miljøudvalg, 
 (TMU) :  

Der er aftalt møde med Hvidovre.Komm Vej & Park  
den  31.januar.  

(note : mødet er senere udskudt grundet en udbredt 
coronasmitte) 

  

Det Grønne Råd (Hvidovre) •  Intet at bemærke vedrørende det Grønne Råd. 

Miljørepræsentantskabet (Brøndby) MiljøRepræsentantskab er ikke startet op igen efter 
KV21 og konstituering i januar 2022.  

Med udgangspunkt i tidligere udmeldinger fra Brby 
Komm, betragtes det som næppe sandsynligt, at 
MiljøRepræsentantskabet vil blive genetableret i 
BrbyKomm regi.  

Andre aktører vil muligvis overtage opgaven, som 
tilfældet var i 2020.  

 
 

c. Turudvalget Det er oplyst, at TurUdvalget arbejder for tiden med 
opgaver, finansiering m.v. af Turkatalog (Stor 
København) og Turhæfte (Brøndby-Hvidovre).  

Beslutning om udarbejdelsen og udgivelsen af Brøndby-
Hvidovre Turhæfte er hos TurUdvalget 

  

d. PR og Hverveudvalget Intet at bemærke vedrørende udvalget. 

  

e. BrøndbyUdvalget John B indkalder til møde i BrbyUdvalget med henblik på 
opsamling af emner i Brøndby, samt til planlægning af 
møde med formanden for Brby TMU, som er ny siden 
konstituering efter KV21.  

 
 

f. LokaleUdvalget 
Hvidovre Amatørscene spørger om de må låne vores 
lokale på Byvej 56 til omklædning ved forestilling den 
11.maj til 3.juni.  
Det har vi ikke indvendinger imod. Vi søger at tilpasse 
eventuelle møder i perioden til udlån af lokalet.  

 
 

8. Økonomisk status  

  

Vedr. budgetansøgning til CF for 2022.  Vi håber at kunne afholde en AktivAften i 2023, dog stiler 
vi efter at inkludere en bredere gruppe, end kun de 
aktive. Vi retter navnet til CF Aften for at signalere en 
bred gruppe og et bredt emnefelt.  

  

Udgifter til Store Cykeldag 2022 Der søges et beløb til dækning af udgifter ved Store 
Cykeldag 2022.  
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9. Status: Bestyrelsens opgaveplan. (udgår) 

  

10. Eventuelt 

  

Henning har været indlagt på Hvidovre 
Hospital. Han har problemer med hjertet.  

Vi indkøber God Bedring gave. Erik lægger ud.  

  

  
Næste Bestyrelsesmøde.    Afholdes torsdag den 3.marts kl. 18. Byvej 56.  

  

Kagevagten  Thomas.  

  

 
 

Referat ved :  

John Barber 

 

Afsluttet  

Den 29. januar 2022. 


