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--  REFERAT  -- 

Åbent Bestyrelsesmøde.    Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Mandag d. o2. august 2021, kl 19, Byvej 56 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Forslaget til dagsorden godkendt.  

 
 

2. Referat fra bestyrelsesmøde  
 d. 25. maj 2020 . 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.maj blev  
uddelt på mødet den 2.august og godkendt.  

 
 

3. Gensidig orientering. Cykelemner og -
oplevelser  siden forrige bestyrelsesmøde.  
Tidsperiode : 25.maj til 2.august 2021  

JohnG nævnede virke for etablering af Grøn Bølge langs Roskilde / 
København SuperCykelsti. Der overvejes bl.a. mulighed for 
etablering af radar overvågning som afpasser trafiklys til cykeltrafik.  
John G nævnede også kommende indvielse af ny bro over 
Jyllingevej, Han fremførte forslag om generel løsning af broprojekter 
med ”standard” bro / tunnel modeller.   

 
 

4. Orientering  evt. beslutninger om kommende aktiviteter 2021.   
    Dato : 3.august og derefter. 

 

a. (mandage i august og september) 
     Fortsættelse af Mandagsturene  
     (Vi Cykler Sammen) 

 
Henning orienterede fra turene. 

 

b. (6.aug.) Cykeltur til Mosede Havn. Niels er turleder.  

 

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

JohnG orienterede. Vi talte om annoncering i aviserne, om 
programmet og om indkøb til dagen. Dugene og Strandflaget blev 
også nævnt.  
Note : På dagen blev den omfattende planlægning udført i en aktiv 
og festlig jubilæum. Jubilæet er vist i både tekst og billeder på 
Facebookopslag og på Brøndby-Hvidovre hjemmesiden.  

 

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

Stort set alt er på plads i forhold til generalforsamlingen. 
Henrik spørges vedrørende hverv som dirigent.  
Note: Generalforsamlingen har efterfølgende fået sit eget referat, 
som er omtalt med tekst og billeder på Facebookopslag og på 
Brøndby-Hvidovre Hjemmeside  

 

e. (21.aug.). BørneTouren, Hvidovre. 
Optakt til Tour de France i Danmark  2022.. 

Henning er i kontakt med Hv.Kommune i forbindelse med opsætning 
af cykelbanen. Erik passede vores stand. JohnB gik til hånde. 
BørneTouren er omtalt med tekst og billeder på Facebookopslag og 
på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside 

 

f. (22.aug.) Jubilæums Cykeltur.  
    (Rute,  Turleder,   Traktement    m.v.) 

Henning lægger ruten og er turleder.  
Thomas, Erik og JohnB er også deltagere.  
Note : Turen er efterfølgende omtalt med tekst og billeder på 
Facebookopslag og på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside. 

 

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

 
 

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

Afholdes ikke, da vi mener ikke, at vi kan afse til de ressourcer, som 
er nødvendige hertil.  
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i. (November) AktivAften  Afholdes ikke, da vi ikke kan samle det nødvendige økonomisk 
grundlag for aktiviteten.  

 

j. (December) GlöggAften Afholdes onsdag den 1.december, idet deltagerne selv betaler for 
traktement ved et beløb af kr. 20 pr. deltager og selv medbringer 
gevinsterne til spillet.  
Annoncering foregår som Facebookopslag og i NyhedsMail. 

 
 

6. Status fra udvalg :  

 

a. Trafik- & Miljøudvalg, (herunder) :  

Det Grønne Råd •  
 

Miljørepræsentantskabet 
 

 
Der er intet at bemærke i forbindelse med Det Grønne Råd 
(Hvidovre) 
 
Miljørepræsentantskabet i Brøndby er endnu ikke genoprettet efter 
nedlukning i forbindelse med Corona. 

 

b. Turudvalget 

c. PR og Hverveudvalget  

d. BrøndbyUdvalget 

e. LokaleUdvalget.  

 
Der er intet aktuelt at bemærke fra de nævnte udvalg.  

 
 

7. Økonomisk status (ved John G) 
 

Det fremgår, at CF’s økonomi er særdeles anstrængt.  
Vi har 4-5000 kr til rådighed, og pengene er fordelt på de udgifter, 
som vi har i forbindelse med Jubilæet, Generalforsamling m.v.  
Der er ikke flere penge til rådighed.   
 
Note: Siden bestyrelsesmødet den 2.august er CF’s økonomi kun 
blevet værre. Det forlyder nu (12/10), at der snart igangsættes 
betydelige reduktioner i CF’s sekretariat.   

 
 

8. Status: Bestyrelsens opgaveplan Der var ingen væsentlige ændringer at påføre,  
og intet at bemærke ved dette punkt.  

 
 

9. Eventuelt 

   

 . 

JohnG nævnte forslag om at samle CF afdelinger, ikke mindst på 
vestegnen til en fællesafdeling for hele området. Han fandt, at 
konstruktionen ville være en løsning på evt. problemer ved at finde 
medlemmer til bestyrelserne i de enkelte afdelinger.  
 

JohB fandt, at en stor samlet afdeling ville mindske intensiteten i de 
enkelte kommuner, og nævnte, at han, i givet fald, ville anbefale en 
overbygning, hvor idéer og erfaringer kan opsamles og formidles og 
bæres videre til de enkelte afdelinger, i det omfang der er tale om 
relevante foranstaltninger.  
 

Thomas stillede sig arbejds- og mødemæssigt tvivlende overfor 
samlingen af afdelingerne i ét stort fællesskab.  
-------------------------------------------------------------------------------------------  

Næste Bestyrelsesmøde. 27.oktober 2021. kl. 19. 
KageVagten. Lasse 
 

 
 
 
Referat ved John Barber 
 
Færdiggjort onsdag den 13.oktober 2021.  
 


