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--   Referat fra   -- 

Bestyrelsesmøde  Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Mandag d. 2. maj 2022, kl 18,00, Byvej 56 
 
 
Til stede : John Barber, Thomas Otzen, Gudbergur Jonsson, John Gade, Lasse Steen Christensen, Erik Rossing.   
 
Inden start på mødets dagsorden var der velkomst til Gudbergur ”Beggi” Jonsson, som ved generalforsamling  
den 31.marts 2022 er valgt som ny kasserer i Brøndby-Hvidovre Afdeling.  

 

1. Godkendelse af dagsorden – med tilføjelse. Dagsorden godkendes med tilføjelse ”Konstituering”. 

 

2. Godkendelse af referat fra  
bestyrelsesmødet den 3. marts 2022.  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3.marts 2022 
Godkendt.  

 

X (tilføjet) Konstituering / Opgaver 
Thomas Otzen næstformand og mødeleder 
John Barber foruden formand, MødeReferent 

 

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

Tidsperiode : 3.marts 2022 til 2.maj 2022. 
 
   a. (23.marts) Indvielsen af SuperCykelStien, 
Roskilde – København. 
 
   b. (31.marts) Generalforsamling 2022 
 
   c. (20.april ff) Cykelkursus for Kvinder i Brøndby 
Strand. 

Korte referater fra aktiviteterne. 
 

 

4. Økonomisk status ved John G 
 
      Udgifter siden 31 / 3 
 
       Rest beholdning 
 

Den afgående kasserer orienterer om seneste udgifter.  
 
Der blev brugt et mindre beløb ved afvikling af general-
forsamlingen.  

Beløbet bevilget fra CF til B_H er stort set intakt.  

Der er budgetteret med beløb til blandt andet  

AktivAften, til forfriskninger på turene og til Mødeudgifter og 
Kontorhold. 

 

5. Drøftelser og beslutninger vedrørende kommende 
og fortsatte aktiviteter.  
 

 a  (12.juni) Store Cykeldag 2022 
 

     b. (12.juni) Børne Touren Hvidovre (B_H. Aktivitet 
og Personer) 
 

 c   (13-19.juni)  Aktiviteter i Uge 24.  
 

 
 
Der er yderligere aktiviteter nævnt på den  
supplerende bilag, som blev forelagt på 
bestyrelsesmødet.  
 

Der var specielt fokus på afviklingen af Store Cykeldag 
2022 Hvidovre.  

John G kontakter Henrik vedrørende koordination om 
præmier m.v. mellem de 2 kommuner.  

John G varetager indkøb af (og til) rygposerne.  

John B tegner rute ind på et kort. Vejviserpilerne på ruten 
bruges ikke længere. 

Der indhentes nærmere oplysninger om opsætning / 
nedtagning af cykelforhindringsbanen.  

(note1 : John B har været i kontakt med Nynne (Sundheds-
centret) herom. Herudover kan HenningN hjælpe til med de 
lettere opgaver.) 

Note2 : John B har været i kontakt med Hanne Østergård 
(CL-sekretariat). Det er oplyst, at turkort og program kan 
trykkes i 100 eksemplarer på CFs sekretariat.  
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6. Status fra udvalg :  
 

a. Brøndby-Hvidovre Trafik- & Miljøudvalg:  

Repræsentanter for B_H.TMU har den 2/5 været til møde 
med Hvidovre Vej og Park, hvor de har forelagt oplysninger 
om steder i Hvidovre Komm, hvor der er problemer med 
tryghed, sikkerhed, fremkommelighed for cyklister.  

 

Brøndby-Hvidovre TMU består pr. 30.april 2022 af  
Arne, Finn, Thomas (alle fra Hvidovre) + 
JohnB og Kirsti (begge fra Brøndby).  
 
Følgende ønsker optagelse i B_H TMU. Og optages. 

JohnG (Brøndby),  
Lasse Steen, G.Jonsson (Begge fra Hvidovre) 

Yderligere vedrørende udvalgene  

b.  Eksterne Råd og Repræsentantskab m.v. 
Herunder - 

Det Grønne Råd (Hvidovre) •  
 
Miljørepræsentantskabet (Brøndby)  

(UDGÅET) 
 

c.  Turudvalget 
 
d.  PR og Hverveudvalget  
 
e.  BrøndbyUdvalget 
 
f. LokaleUdvalget.  

 

 

Den Grønne Råd (Hvidovre) er blevet orienteret om 
skybrudssikring i Hvidovre.  

Miljørepræsentantskabet (Brøndby) udgår nu fra 
mødedagsordener, idet repræsentantskabet ikke er 
gendannet efter kommunalvalget 2021. 

 

Intet yderligere at bemærke fra udvalgene.  

 

7. Eventuelt 

 

Næste Bestyrelsesmøde.  

Eneste emne vil være Store Cykeldag 2022 

 

Dato.   

 

KageVagten. . 
 

 

 

 

 

 

Den 9. juni kl. 18 i lokaltet Byvej 56 

 

John G.  

 

 

Bemærk : 

”Bestyrelsens Opgaveplan” optages ikke længere på dagsordenen, idet vi har fundet, at formen  

ikke har passet til os. Vi eftersøger evt. ny form til præsentation og oversigt. / jb 

 

 

John Barber 

Den 17. maj  2022. 


