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--   Referat fra   -- 

Bestyrelsesmøde  Brøndby-Hvidovre Afdeling afholdt 

Tirsdag d. 22. november 2022, kl 18,00, Byvej 56 
 
 
Til stede : John Barber, Thomas Otzen, Gudbergur Jonsson, John Gade, Lasse Steen Christiansen, Erik Rossing.  

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes 

 

2. Godkendelse af referat fra  
bestyrelsesmødet den 7. september 2022.  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7.septemberj 2022 
Godkendt.  

 

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

Tidsperiode : 7.sept 2022 til 21.nov.. 2022. 

a.  Markedsdag den 10.september. 

Thomas, Beggi og JohnB deltog. Der er positiv 
tilbagemelding om vores deltagelse. Vi går efter 
deltagelse i sommer 2023. Gerne flere gange.  

b, Brøndby Fællesskabsstafet  

 den 26-30.september.  

JB er medlem af tovholdergruppen og orienterede om 
afviklingen af aktiviteterne i ugen den 26-30 / 9. i 
Brøndby.  

c Møde med Hvidovre Kommune den 26.sept. 

Der var møde med ny borgmester og ny formand for 
Klima-, Teknik- og MiljøUdvalget. den 26 / 9.  
Thomas og John G fortalte om mødets indhold.  

d Cykelkursus for Kvinder i BBS (forår 2023 ) 

Der planlægges et forårs cykelkursus. Der er mange 
gode tilbagemelding om og fra de kvinder, som har 
deltaget. idet kurset er en støtte til både arbejds- og 
fritidsmuligheder.  

e. Cykelværkstedsprojekt i BBS 
Etablingen af projektet kører videre fra januar 2023. 
Boligsociale Sekretariat har initiativet. 

f Møde i TMU den 25.oktober. 
Vi talt ikke mindst om påtrængende asfaltering af steder 
og strækninger i Hvidovre. Det blev understreget, at  
der er positive oplevelser ved brug af ”Giv et Praj”.. 

g AktivAften. 8. november. 

AktivAften blev afholdt den 8.november.  
Lasse stod for indkøb af pizza og drikkevarer.  
Line Ringholt Jensen, som er vores kontakt til Hoved-
bestyrelsen, fortalte om opgaver og arbejdet i 
Hovedbestyrelsen. Finn Ivo Heller fortalte om frivillig-
hedsarbejdet i Brøndby-Hvidovre i tidligere år. 
JohnGade fortalte om aktuelle overordnede projekter i 
forbindelse med cykling.  
Aftenen blev afviklet med positiv stemning og relevant 
indhold. Bestyrelsen takker for de frivilliges indsats. 

  

 
4. Senest om økonomisk status  
 

Vi drøftede de seneste udgifter og mulighed for 
ansøgning af tilskud til aktiviteter i 2023. 
Beggie går videre med afklaring af tilskudsmuligheder 
hos CF Sekretariat. JohnG ansøger hos Hvidovre Kom. 

 

5. Drøftelser og beslutninger om kommende og fortsatte aktiviteter.  

a GlöggAften 6. december 

Vi tænker, at aftenen byder på Glögg, Æbleskiver og 
Omvendt Banko, hvor der spilles om de medbragte 
pakker.  
Lasse, samme med Henning, foretager indkøbet.  
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b  Julekort i december 

Vi har 32 julekort på lager. Vi udsender kort til årets 
samarbejdspartnere i Brøndby og Hvidovre. 
JohnB finder listen frem. Listen rettes. Kort og 
konvolutter skrives ved GlöggAften, den 6.december.  
Kortene udbringes / sendes til partnerene.  

c Hjælp til Selvhjælps Cykelværksted 2023 
 (Hvidovre) 

Projektet afventer indtil der er kommet gang i Projekt 
Cykelværksted i Brøndby Strand.  

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

Vi stiler efter en dato i februar 2023.  
JohnB holder kontakten med Finn Andersen.  
Vores forslag til mødested : Pensionisthuset Møllen. 

e Generalforsamling 2023 
Dato for afholdelsen af Generalforsamling 2023 
fastsætter vi til onsdag den 19. april 2023. 

 

6. Status fra udvalg :  

a. Brøndby-Hvidovre Trafik- & Miljøudvalg:  Intet yderligere at bemærke.(Jf dagsordens punkt 3f)  

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 :  

JohnB taler med TurUdvalget om eventuelle ture og 
aktiviteter, på programmet i 2023. 

 

LokaleUdvalget : Vi aftaler, at vi foretager oprydning i 
vores opbevaringsrum den 15.febraur, kl. 17 (dvs i 
forbindelse med afholdelsen af først kommende 
bestyrelsesmøde) 

 

Intet yderligere at bemærke fra udvalgene.  

 

7. Eventuelt 

 

Næste Bestyrelsesmøde afholdes : 

Onsdag den 15. februar 2023.  kl. 18  
i lokaltet Byvej 56 

 
KageVagten. . Thomas 

I øvrigt den 15. februar :  

Vi aftaler, at vi i forbindelse med bestyrelsesmødet den 
15. februar foretager en oprydning i vores 
opbevaringsrum (skunken) fra kl. 17. 

 

Referat ved : 

John Barber 

Den o2. december  2022. 


