
 

 
 
Brøndby-Hvidovre Afdeling.  CyklistForbundet  Bestyrelsen.  Referat  fra mødet  d. 15. februar  2023 Side 1 af 2  

Referat.  Bestyrelsesmøde afholdt : 

Onsdag d. 15. februar 2023 kl 18, Byvej 56, Hvidovre. 
 

Til stede : John Barber (fm / ref),  Thomas Otzen (nfm / mødeleder),   
Gudbergur Jonsson (kasserer), John Gade,  Lasse Christensen,   supp: Erik Rossing 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Godkendt.. 

 

2. Referat af bestyrelsesmøde  
           d. 22.november 2022 

Referatet Godkendt. 

 

3.  Evt. bemærkninger til ture og aktiviteter  
udført i tidsperioden :  

23.november 2022. til 1.februar 2023 
 

a Udsendelsen af Julekort 2022 
 

b GlöggAften i Brøndby-Hvidovre.   

 
 
 
Vi har positivt at bemærke om begge aktiviteter 
og har intet nyt at bemærke om udførelsen.  

 

4. Økonomisk status  
 

 Beholdning og Afregninger.  
 

 Regnskab for 2022 og Budget for 2023. 

Vi drøftede diverse økonomiske forhold, ansøg-
ninger til kommuner og CyklistForbundet.  
Vi gør klar til blandt andet Store Cykeldag, der af-
holdes i Brøndby og Hvidovre den 11. juni 2023.  

 
 

5. Drøftelser og beslutninger vedrørende kommende og fortsatte aktiviteter.  

a Generalforsamling  (den 17. april 2023) 
 (Bilag fra Generalforsamling 2022 udsendes 

i særskilt mail.) 

JohnG køber ind til traktement, 
JohnB har muffins med.  
Kandidater på valg er villige til genvalg.  
Program og dagsorden til gfs er udarbejdet.  

b Skoda BørneTour Hvidovre 2023   
(den 29. april ) 

Vi deltager med cykel manøvrebanen. Der er af-
bud fra JohnG og Lasse. Vi kontakter Henning 
om hans mulige deltagelse. Der er kommende 
møde med Nynne (SHC) om forløbet m.v. 

c Vi Cykler til Arbejde  (maj 2023)  

Vi taler om forskellige former for uddeling som op-
takt til den lokale del af kampagnen VCTA.  
Vi har ikke taget beslutning om hvordan uddeling 
m.v. i praksis kan udføres.  

d Store Cykeldag 2023  Hvidovre 
. (11. juni 2023) 

JohnG fortsætter forløbet med ansøgning om 
økonomisk støtte fra Hvidovre Kommune.  
Vi bruger ruten i 2014 som udgangspunkt 
Vi stiler efter 2 stop:  
Rensningsanlægget og MiniBryg . 
+ kort stop ved Byvej 56 
JohnG kontakter virksomhederne om besøg. 

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

Vi afventer tilbagemelding fra Finn Andersen efter 
påmindelse til ham om vores forespørgsel.  

f Hjælp til Selvhjælps Cykelværksted 2023 

(Hvidovre). 

Vi aftaler, at vi opstiller Selvhjælps Cykelværksted 
ved Genbrugshallen, kl. 10-13, lørdag den 3.juni. 
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6.  Orienteringer fra B-H Udvalg og Repræsentanter 

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

b.  Eksterne Råd  

Det Grønne Råd (Hvidovre) •  

Thomas fortalte om møde med vej og park.  

Han nævnte, at det Grønne Råd arbejder med 
skybrudssikring.  

JohnG fortalte om regler, der foreskriver, at der 
skal være 5 meter mellem bomme på stier. 

TurUdvalget 

Note : Det er oplyst, at Lisbeth, Birgit og Henning 
ikke længere deltager i Turudvalget, ture m.v., 
idet de henviser til ændrede personlige forhold og 
prioriteringer. 

Bestyrelsen tager oplysningerne til efterretning, 
takker for den store indsats, som er blevet ydet, 
og arbejder for fortsættelsen af Turudvalgets virke 
i den kommende tid.  

PR og Hverveudvalget : 
 

BrøndbyUdvalget :  
 

LokaleUdvalg.  

Intet at bemærke fra de pågældende udvalg.  

 
 

8. Eventuelt 

Dato for næste bestyrelsesmødet er  

9.maj  2023, kl. 18 i afdelingens lokale.  
 

Kagevagten. Erik.    

 
 
 

Referent : John Barber.  
Referatets dato : d. 8. Marts 2023.  


