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--  REFERAT  -- 

Åbent Bestyrelsesmøde.    Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Onsdag d. 27. oktober 2021, kl 19, Byvej 56 
 

Til stede : John Barber (fm og referent), Thomas Otzen (nfm), John Gade (kasserer),  
Lasse Steen Christensen (Bestyrelsesmedlem), Erik Rossing (suppleant), Henning Nielsen.  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden Forslaget til dagsorden godkendt.  

 

2. Referat fra bestyrelsesmøde  
 d. 2. august 2021 . 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 2.august blev godkendt.  

 
 

 3. Gensidig orientering. Cykelemner og -oplevelser siden forrige bestyrelsesmøde.  
Tidsperiode :  2.august til 27.oktober 2021 

 
 

x. Supplering til indholdet af dagsordenen  JohnG nævnte sin deltagelse den 13.oktober i indvielse af ny bro 
over Jyllingevej. Begivenheden var godt besøgt og JohnG bidrog 
aktivt til både annoncering og afholdelsen.  

Han nævnte ligeledes sin deltagelse i transportkonference samme 
dag, hvor han gjorde Trafikminister Benny Engelbrecht opmærksom 
på cyklen, som transport og del af klimaløsning.   

 

a. (mandage til og med 11.oktober) Mandagsturene  
(Vi Cykler Sammen) 
 

b. (6.aug.) Cykeltur til Mosede Havn. 
 

c. (19.aug.). Brøndby-Hvidovre Jubilæum. 40 ++ år  
 

d. (19.aug.). Generalforsamling 2021.  
 

e. (21.aug.). BørneTouren, Hvidovre  
 

f.. (22.aug.) Jubilæums Cykeltur. 
 

g. (26.aug). Ud i det Blå-turen. August 
 

h. (20-23.sept). Brøndby FællesskabsStafet 2021 
 

i (30.sept). Ud i det Blå-turen. September. 
 

J (30.sept). Temadag for Seniorer i Hvidovre. 
 

k. Evt. yderligere ture og aktiviteter til omtale ? 
 

 
 
 
Flere af aktiviteterne og turene er omtalt på Brøndby-
Hvidovres hjemmeside og facebookgruppe opslag. 
 
Vi finder, at turene og aktiviteterne alle har haft god succes 
med hensyn til både udførelse og deltagelse.  

Der er tak til deltagerne og til dem, der har stået for 
forberedelserne og for udførelsen. 

 
 

4. Drøftelser og beslutninger vedrørende kommende og fortsatte aktiviteter. 

 

a Deltagelse i Landsmødet.  Thomas, JohnG og Finn deltager i Landsmødet.  

JohnG præsenterer forslag om standardiserede bro- og 
tunnelløsninger i forbindelse med krydsning af veje,  
samt forslag om transport af cykler i tog og bus. 

 

b. Fortsatte opgaver i forbindelse med Grøn Bølge på 
super cykelstien langs Roskildevej.  
 
Desuden er omtalt ønsket om muligheden at svinge 
til højre mod rødt ved kryds i Hvidovre og i Brøndby. 

JohnG er i kontakt med kommuner, som er relevante i 
forhold til forslaget om etableringen af den ønskede 
grønbølge. 

Thomas er fortsat i kontakt med kommuner og politi i 
forbindelse med vores ønske om højre sving mod rødt på 
en række kryds i Hvidovre og i Brøndby.  
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c. (November) AktivAften  Afholdes ikke, da vi ikke kan samle det nødvendige 
økonomisk grundlag for aktiviteten.  

 

d. (Oktober).  Trafik Valgmøder. 
Kommunalvalg 2021. Endelig beslutning 

Afholdes ikke, da vi mener ikke, at vi kan afse til de ressourcer, som 
er nødvendige hertil.  
 

 
e. (December) GlöggAften Afholdes onsdag den 1.december. Deltagerne betaler for traktement 

med et beløb af kr. 20 pr. deltager og medbringer pakker med 
bæredygtige gevinster til spillet.  

Henning, Lasse og JohnB (+ evt. Kirsten) er arrangørerne.  
Henning modtager tilmeldinger og køber ind. 

Annoncering foregår som Facebookopslag og i NyhedsMail. 

 

f. (okt. nov. dec) Ud i det Blå-turene  
 

Lasse fortæller, at Ud i det Blå-turene fortsætter. Turene køres 
den sidste torsdag i hver måned.  
Lasse oplyser, at han har forberedt tur, der kan bruges, hvis 
deltagere ikke har forslag til turrute og  turmål.  

 

g. (marts / april) Generalforsamling 2022 Efter vedtægterne afholdes generalforsamling inden udgangen af 
april måned. Grundet corona er denne periode dog blevet skubbet 
i både 2020 og 2021. For at komme ind på ”rette vej” afholdes 
generalforsamling 2022 den 24.april 2022.  

Generalforsamling afholdes fra kl.19i vores lokale. Finn er inviteret 
til at give oversigt over afdelingens historie – og har takket ja.  

Selve generalforsamlingen starter kl. 20. JohnB laver udkast til 
indkaldelse, bestyrelsens beretning og afdelingens fremtidige 
virke.  

JohnG oplyser, at han ikke ønsker at fortsætte som kasserer, men 
fortsætter gerne i bestyrelsen.  
Ny kasserer søges.  

 

h (juni) Store Cykeldag 2022 I Hvidovre skal vi ansøge om beløb til afvikling af Store 
Cykeldag 2022. Vi skal arbejde med et budget i forbindelse med 
ansøgningen. Vi er i øjeblikket i tvivl om hvilke udgifter, vi skal 
have dækning for. Og hvad de enkelte (og samlede) beløb kan 
løbe op i.  
Vi arbejder med denne opgave i den kommende tid.  
Primære opgaverne i forbindelse med planlægningen af Store 
Cykeldag 2022 har opstart i januar 2022.  
 
JohnB kontakter Brøndby Kommune vedrørende afholdelsen af 
Store Cykeldag 2022 i Brøndby.  
 

 

 

5. Status fra udvalg : 
 

a. Brøndby-Hvidovre Afdeling :  

Trafik og MiljøUdvalg (TMU) 

JohnB kontakter Anette (SundhedsCenter) vedrørende møde med 
hende om ”CykelByHvidovre”.  

Vi tænker, at Brøndby-Hvidovre TMU og Bestyrelse vil kunne deltage 
i mødet. Holdes gerne i vores lokale.  

 

b. Eksterne Råd og Repræsentantskab 

Det Grønne Råd • 
 

Miljørepræsentantskabet 
 

 
Der er intet at bemærke i forbindelse med Det Grønne Råd 
(Hvidovre) 
 

JohnB mener, at det er usandsynligt, at Brby MiljøRepræsentantskab 
genetableres. Vi afventer Kommunalvalget og efterfølgende 
konstituering for at få det endelige svar herpå. 

 

c. Turudvalget 

d. PR og Hverveudvalget  

e. BrøndbyUdvalget 

 
Der er intet aktuelt at bemærke fra de nævnte udvalg.  
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f. LokaleUdvalget. Vi  har konstateret, at der trænger vand i ved vindue i Skunkrummet. 
Henning har kontaktet Hvidovre Kommune, som har været her og set 
på evt. skader, omfanget m.v. Vi har ikke efterfølgende hørt videre 
om evt. behandling af skaden. 
 
Thomas oplyser, at han har fået henvendelse fra Hvidovre 
Amatørscenen, som ønsker at benytte vores lokale til omklædning 
m.v. i perioden 11.maj til 3.juni.  
Vi er enige om, at vi ikke umiddelbart har indvendinger imod dette. Vi 
fastsætter møder i den kommende tid, på en måde, hvormed vi 
undgår møder i udlånsperioden.  

 
 

6. Økonomisk status (ved John G) 
 

 Forbundets økonomi er meget anspændt.  
Der venter sandsynligvis nedskæringer i CF’s sekretariat.  

 
 

7. Status: Bestyrelsens opgaveplan JohnB konstaterer, at formen på ”Bestyrelsens Opgaveplan” ikke 
fungerer for os. Han vil forsøge at finde en form for ”Års-Liste” for 
aktiviteter fordelt på de enkelte måneder, og hvorved der kan holdes 
øje med afvikling af opgaver efter tidsperioder gennem hele året. 

Gennemgang og fornyelser i nuværende ”Bestyrelsens Opgaveplan” 
sættes på pause.  

 
 

8. Eventuelt 

   

 . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Næste Bestyrelsesmøde. 11.januar 2022. kl. 18. 
KageVagten. Thomas 
 

 
 
 
Referat ved John Barber 
 
Færdiggjort mandag den 1.november 2021.  
 

 

  

 


