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Åbent, Ekstra-ordinært Bestyrelsesmøde.    Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Mandag d. 30. oktober 2019 kl 18, Byvej 56 
 
Til sted : Thomas Otzen (fm), John Barber (ref). Henning Nielsen, Lasse Steen Christensen, Erik Rossing.    Afbud fra : Jan Oulund og John Gade.  

 
Dagsorden : 
 

1a  Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

 

1b. Aktiv Aften d. 13.november 

Fx Menu, Banko, Bestillinger og indkøb,  
Udførelsen, Økonomi. 

Vi talte om bestillingsmuligheder efter indhold og pris. Lasse indhenter tilbud. Vi stiler efter at bestille senest 
den 7.november. Henning indkøber drikkevarer.  

Note 1 :  

Efterfølgende blev der foretaget bestilling hos Kokken & Jomfruen, som vi skønnede havde det bedste tilbud i 
forhold til indhold og pris. Vi sparede desuden 300 kr. ved selv at hente maden.  

Note 2 : Datoen var nok ikke den bedste, idet der var hele 10 afbud. Der deltog 12 i aftenens arrangement.  

 

1c. 40 års Jubilæum. Marts 2020 

Fx Hvornår, Hvor, Hvem indbydes, Forbe-
redelser, Udførelsen, Økonomi. 

Thomas har talt med Finn om dato og sted for Jubilæet. Med udgangspunkt heri besluttede vi, at jubilæet afhol-
des som reception på Byvej 56, 1.sal, torsdag d. 26.marts 2020. 

Vi sigter bredt med udsendelsen af invitationer og inkluderer borgmestrene, kommunalbestyrelserne / udval-
gene, embedsværket i de 2 kommuner. Derudover HB og medarbejdere fra Cyklistforbundet, samt vener og 
andre samarbejdspartnere fra cykelområdet.  

 
Andre emner, som vi talte om : 

 

3. Siden Sidst / Bordet Rundt Intet at bemærke herfra.  

 

4. Fra Formanden  

 

 

 

** Der er blevet spurgt til B/H-afdelingens adresser, som oplyses i bladet. Det er bemærket, at der henvises til 
mindst 4 adresser.  

Vi konstaterer, at adresserne henviser til forskellige funktioner i afdelingen, således at henvendelser vedrø-
rende pågældende funktion kan ske til den adresse, som er mest relevant. 
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Fra Formand (fortsat) 

 

** Thomas fortalte om oplevelser fra Landsmødet, hvor John G’s forslag til stativ for transport af cykler i tog og 
s-tog blev præsenteret i fuldstørrelse. Modellen vakte opmærksomhed – både for og imod.  
B/H Afd havde desuden stillet forslag om flytning af Landsmødet fra oktober til september. Forslaget blev dog 
afvist på Landsmødet.  

 

5. Status fra Udvalg og Repræsentanter 

Det Grønne Råd (Hvidovre) Intet at bemærke herfra. 

MiljøRepræsentantskab (Brøndby) Intet nyt at bemærke herfra.  

Turudvalget Udvalget holder møde i november med henblik på planlægning af ture for perioden marts 2020 til marts 2021.  

Vi holder kontakt med udvalget vedrørende ture, turkatalog(Stor Kbh), turfolder Hvidovre-Brøndby) m.v. 

PR og HverveUdvalg Thomas ønsker at forny sit billede på hjemmesiden og NyhedsMail. Erstattes med billedet fra Facebook.  

Hvidovre Kommune afholder Temadag for Foreninger, d. 21.november, kl. 12-16, på Kometen.  

BrøndbyUdvalget Intet nyt at bemærke herfra 

LokaleUdvalg Intet nyt at bemærke herfra. 

 

6. Orientering og beslutning vedrørende kommende aktiviteter m.v 

December. Julekort Vi bruger eksisterende design. John G har tilbudt at printe kortene.  

o3. december. GlöggAften Henning står for udførelsen af aftenen. Vi andre går til hånde, hvor der er behov.  

22. april, 2020. Generalforsamling. Datoen er i april grundet afholdelsen af B/H A 40 års jubilæum i marts.   

 

7. Økonomisk Status.  Thomas kontakter Jans hustru, som orienterer Jan om seneste økonomiske dispositioner ved bl.a. AktivAften.  

 
 

8. Eventuelt Næste planlagte Bestyrelsesmøde afholdes onsdag, d.22.januar 2020 . 

KageVagten. .Thomas 

 
Referent : John Barber.  

Referatets dato : d. 20. november 2019.  


