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Referat.  Bestyrelsesmøde afholdt :  

onsdag d. 28. oktober 2020 kl 18, Byvej 56, Hvidovre. 
 

Til stede : John Barber (fm / ref),  Thomas Otzen (nfm),  John Gade (kasserer),  Henning Nielsen,  Lasse Christensen,   suppleant : Erik Rossing 

 
Dagsorden : 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Godkendt.. 

 

2. Referat af bestyrelsesmøde  
           d. 17. august  2020 

Referatet Godkendt. 

 
 

3. Siden Sidst.  
Tilbagemeldinger fra udførte aktiviteter  Referat fra Generalforsamlingen af 17.september 2020. Intet at bemærke.  

 
 

4. Henvendelser  
som Formand har modtaget Ingen henvendelser, som kræver bemærkning.  

 
 

5. Kommende aktiviteter. 
    Drøftelser og beslutninger    

31.oktober 2020.   Landsmøde i Odense.  

Thomas Otzen og John Gade er vore repræsentanter. Thomas og JohnG orienterede om deres deltagelse 
i Landsmødet. Thomas har forslag om kontingent nedsættelse til behandling.  

25.november 2020 

Møde med Thor Storgaard Christensen, Hvidovre Kommune. Sundhedskonsulent og vores kontakt til Cy-
kelByHvidovre. Fx om konkrete projekter og muligheder for gensidig assistance.  
B_H TMU står for mødet. B_H bestyrelsesmedlemmer, som ikke også er medlem af TMU, er også vel-
komne til at deltage i mødet.  

December 2020  Julekort.. 

JohnB kontakter sekretariatet om CF julekort, evt trykning af B_H egne Julekort.  

Marts 2021  Jubilæet og Generalforsamling 

Jubilæet. Vi afventer med yderligere planlægning, indtil vi kommer nærmere datoen, idet vi regner med, at 
vi til den tid fortsat skal tage hensyn til coronarestriktioner.   

Vi regner fortsat med, at generalforsamling 2021 afholdes den 18.marts 2021.  
Vi skal være opmærksomme på dato for udsendelsen af indkaldelser m.v.  
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(Dato -  Når vi er klare). Cykelværksted. 

Thomas og JohnG undersøgelser muligheder for etableringen. De har mulighed for at kontakt CF Rødovre 
på Landsmødet. JohnB sætter annonce i Nyhedsmail November med efterlysning af deltagere til værk-
stedsopgaver.  

Juni 2021.  Store Cykeldag 

Dato er 13.juni. Vi afventer med yderligere planlægning indtil vi kommer nærmere datoer, idet vi regner 
med, at vi fortsat skal tage hensyn til coronarestriktioner.  

November 2021. Trafik Valgmøder. Kommunalvalg 2021. 

Der er tale om en stor opgave. Vi vender også mulighederne på kommende bestyrelsesmøder.  

 

 

6.  Orienteringer fra B-H Udvalg og Repræsentanter 

Det Grønne Råd (Hvidovre) :  Thomas orienterede fra mødet i B_H TMU – og nyt i forhold til Det Grønne Råd (Hvidovre).  

 

Miljørepræsentantskabet  John B orienterede om aflysning af Miljørepræsentantskabsmøder 
(Brøndby)  Næste møde er planlagt til 1.december.   
   

TurUdvalget  Lasse er turleder på Ud i det Blå-turene.  

 Vi talte om planlægningen og oversigten over ture i 2021.   
 

PR og Hverveudvalget : Thomas har et antal Introhæfter til uddeling. De medtages til opbevaring i vores lokale.  
 

BrøndbyUdvalget :   BrøndbyUdvalget holder møde hos Kirsti og Henrik d. 17.november. Vagn Kjær-Hansen er indbudt og deltager.  
 

LokaleUdvalg. Der er opsat bomme, som spærrer indkørslen til P-pladsen, Byvej 56.  
 Vi drøfter evt. betydningen for os. Der findes ikke at være større betydning  
 

 
 

7. Økonomisk status (JohnG) 
JohnG kontakter tilskudsgivere fra Store CykelDag 2020, som blev aflyst, om eventuel genbevilling af  
beløbet i forbindelse med Store CykelDag 2021 – såfremt denne kan afholdes.  
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8. Status: Bestyrelsens opgaveplan 
Oversigt over bestyrelsens opgaver blev gennemgået. Det bemærkes, at AktivAften 2020 er aflyst.  
Der var ikke væsentlige ændringer at påføre. Opgaveplanen foreligger fortsat som påmindelsesliste. 

 
 

9. Eventuelt 

 
Dato for næste bestyrelsesmødet er 28. januar 2021, kl. 18 i afdelingens lokale.  

Kagevagten.  Erik Rossing  

 
 
 

Referent : John Barber.  
Referatets dato : d. 3. november 2020.  


