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--   Referat fra   -- 

Bestyrelsesmøde  Brøndby-Hvidovre Afdeling afholdt 

Mandag d. 7. september 2022, kl 18,00, Byvej 56 
 
 
Til stede : John Barber, Thomas Otzen, Gudbergur Jonsson, John Gade, Erik Rossing.  
Afbud – Lasse Steen Christiansen.  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes 

 

2. Godkendelse af referat fra  
bestyrelsesmødet den 2. maj 2022.  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 2.maj 2022 
Godkendt.  

 

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

Tidsperiode : 10.ma 2022 til 6.sept. 2022. 
 
   a. (12.juni) Store Cykeldag, Brøndby og 
  Hvidovre. +  

  Deltagelse i BørneTouren Hvidovre.  
 
   b. (15.juni) Forårs Cykelkursus for Kvinder i 
  Brøndby Strand.(afsluttet) 
 
 c. (29.juli)  Grill Aften i Hvidovre.  

Korte referater / erfaringsudveksling  fra aktiviteterne. 
 

 

 
4. Senest om økonomisk status  
 

Der blev brugt et beløb på ca. 700 kr til indkøb af 
morgen-brød m.v. til Store Cykeldag Hvidovre, Beløbet 
er en del af det beløb på 1.200 kr,, der blev søgt hos og 
bevilget i særskilt bevilling fra Cyk.Forb. Rest beløb er 
ubrugt. 

Beløbet, som B_H har modtaget fra CF i henhold til 
ansøgt årsbudget (ca kr. 3700) er stort set intakt.  

Vi forventer, at der bruges beløb til aktiviteter i efteråret 
2022. / vinter 2023. 

Der er budgetteret med beløb til blandt andet  
AktivAften, til forfriskninger på turene og til Mødeudgifter 
og Kontorhold, samt Generalforsamling 2023. 

 

5. Drøftelser og beslutninger om kommende og fortsatte aktiviteter.  

a.  Markedsdag den 10.september. 

Thomas, Beggi og JB deltager. Strandflag, Pull Up og 
diverse flyers aftales.  
(Note : Deltagelse med godt resultat.) 

b, Brøndby Fællesstafet den 26-30.september.  
JB er medlem af tovholdergruppen og orienterede om 
aktiviteterne i ugen den 26-30 / 9. i Brøndby.  

c Møde med Hvidovre Kommune (dato aftales) 
Der er aftalt møde med ny borgmester og ny formand 
for Klima-, Teknik- og MiljøUdvalget. Den 26 / 9.  

d Cykelkursus for Kvinder i BBS (efterår 2022 ) 
Efterårskurset er påbegyndt. JohnG orienterede om 
deltagelse og forløb. 

e Møde i TMU den 25.oktober. JohnB udsender indkaldelserne med bilag. 
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f AktivAften. xx november. 

Dato fastsat til 8.november, kl.18. Beggi og Lasse 
undersøger vedr traktement. JohnG fortæller om ak- 
tuelle overordnede projekter i forbindelse med cykling. 

g GlöggAften xx december 

Dato er fastsat til 6.december, kl. 19. V i tænker, at 
aftenen byder på Glögg, Æbleskiver og Omvendt 
Banko, hvor der spilles om de medbragte pakker.  

h  Julekort xx december 

JohnB finder listen frem. Listen skal indeholde personer, 
som vi har været i kontakt med i 2022. Thomas 
undersøger, hvor mange kort, vi for tiden har på lager.  

i Optakt til ture / turudvalg 2023 JohnB taler med TurUdvalget om eventuelle ture og 
aktiviteter, på programmet  i 2023 

j Hjælp til Selvhjælps Cykelværksted 2023 

Vi er del af et projekt i BrbyStrand. Der er begrænsede 
kræfter til at opstarte et projekt i Hvidovre. Vi mangler 
også egnet, varigt lokale til opgaven. Thomas vil nævne 
mulighederne ved mødet med borgmester og 
udv.formand. 

K Offentligt møde med  
 Finn Andersen (fm. Brby-TMU) 

Vi stiler efter en dato i februar 2023.  
JohnB holder kontakten med Finn Andersen.  

 

6. Status fra udvalg :  
 

a. Brøndby-Hvidovre Trafik- & Miljøudvalg:  

Vi bekræfter, at  
 JohnG (Brøndby),  
 Lasse Steen, G.Jonsson (Begge fra Hvidovre) 

Ønsker – og er – optaget i  
Brøndby-Hvidovre Trafik- & MiljøUdvalget. 

Først kommende møde er aftalt til den 25.oktober.  
JB udsender indkaldelsen med dagsorden og bilag. 

Yderligere vedrørende udvalgene  

b.  Eksterne Råd og Repræsentantskab m.v. 
Herunder - 

Det Grønne Råd (Hvidovre) •  
 

c.  Turudvalget 
 
d.  PR og Hverveudvalget  
 
e.  BrøndbyUdvalget 
 
f. LokaleUdvalget.  

 

Turudvalget :  

Som aftalt ved punkt 5i taler JohnB med TurUdvalget 
om eventuelle ture og aktiviteter, på programmet i 2023. 

 

Intet yderligere at bemærke fra udvalgene.  

 

7. Eventuelt 

 

Næste Bestyrelsesmøde. Afholdes : 

Den 7. september  kl. 18  
i lokaltet Byvej 56 

 
KageVagten. . Lasse 

OBS : 

John G deltager den 6. oktober i cykelkonference i 
Holland med model af sit kørselsprojekt ”Medvind på 
Cykelstier”. 

Se links til konferencen herunder (d.6/10, kl.10.30. C1).  

https://cyclingresearchboard.com/ 
 

https://drive.google.com/file/d/1qsMc-
ZG06XsdHJ1XlttF6Qxi4Uz6WlEj/view 

 

John Barber 

Den 11. september  2022. 

https://cyclingresearchboard.com/
https://drive.google.com/file/d/1qsMc-ZG06XsdHJ1XlttF6Qxi4Uz6WlEj/view
https://drive.google.com/file/d/1qsMc-ZG06XsdHJ1XlttF6Qxi4Uz6WlEj/view

