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Referat  

Bestyrelsesmøde.    Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Torsdag d. 3. marts 2022 
 
 
 
1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden 

  
2. Referat fra bestyrelsesmøde  

    d. 11.januar 2022 
Referatet godkendt 

  

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

    Tidsperiode 11.januar 2022 til 3. marts 2022. Jf. følgende 

  

(3.februar 2022) 
Møde med Anette Sembler,  
(Hvidovre SundhedsCenter),  
med fokus på   
CykjelBy Hvidovre Projektet 

Thomas og JohnB deltog i mødet med Anette. Der blev 
primært drøftet aktiviteter, der udføres den 12.juni og i 
Uge 24 (13-19.juni) i forbindelse med Børnetouren 
Hvidovre og Grand Départ – Tour de Frances 3 etaper i 
Danmark.  

Videre udvikling af aktiviteterne medio juni udarbejdes. Vi 
melder os til og bidrager med det, som vi har mulighed for.  

  

4. Drøftelser og beslutninger vedrørende kommende og fortsatte aktiviteter.  

  

a. (23.marts) Indvielsen af 
SuperCykelStien,  
Roskilde – København. 

Karavanen starter kl. 11 i Roskilde.  
Kommer til BBØ ca kl. 14.05 og  
til Damhustorvet ca,14,40. 

JohnB deltager i event ved Brøndbyøster. Lasse deltager 
i event ved DamhusTorvet og kører med karavanen mod 
Frederiksberg og Københavns Rådhus.  

Thomas gør opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, 
som findes i SuperCykelStiens rute langs Roskildevej – 
og hvordan man kunne have undgået dem.  

  

 

b. (31.marts) Generalforsamling 2022 

Finn Ivo Heller har indvilget i at holde billedeforedrag om 
B_H Afdeling over årene. JohnG har projektor, som kan 
bruges til fremvisning af billederne.  

JohnG ønsker ikke at fortsætte som kasserer.  
JohnB spørger Kirsti, om hun vil overtage opgaverne  
(note : Kirsti takkede nej til posten.) 

(note2: På forespørgsel oplyste Beggi, at han gerne vil 
forsøge sig som kasserer – og har bekræftet dette 
skriftligt, idet han ikke kan deltage i generalforsamling..) 

JohnG og Thomas køber ind til aftenen.  

  

 

 c (12.juni) Store Cykeldag 2022 
 

Der er stor aktivitet ved Hvidovre Rådhus den 12.juni, 
idet der køres ”BørneTour” og andre cykelløbsaktiviteter 
en stor del af dagen.  

Thomas kontakter Anette S for at koordinere SCD-
aktiviteter med BørneTour aktiviteter.  
(Note: Der er i denne forbindelse aftalt, at start på SCD-
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Hvidovre rykkes til 10.30, således at Borgmesteren kan 
holde fællestale for de samlede aktiviteter. ) 

Vi talte om rute og program for SCD-Hvidovre. Der er 
flere forslag til rute. Der er specielt tale om gitteret på 
HvidovreTorv og om Hvidovre Kirkegård. Thomas 
kontakter Poul Sverrild som turguilde (note : Er gjort) 

Aftalt, at Henning og Erik tager sig af opgaverne ved 
opsætning og bemanding af B_H CykelLegePlads på 
dagen.  

(note: JohnB har ved mødereferater m.v. erfaret, at Brby 
bevilger et beløb til af)vikling af SCD Brøndby efter 
sædvanligt program).  

  

d. (13-19.juni) Yderligere  
aktiviteter i Uge 24 

Note : Der er efter bestyrelsesmødet kommet oversigt 
over enkelte af tidsperiodens cykelaktiviteter. 

  

e. Yderligere tur og aktivteter Ingen yderligere aktiviteter nævnt.  

  

5. Status fra udvalg m.v. :  

  

 a. (januar) B_H TMU møde med  
 Hvidovre Kommunes Vej & Park.  

B_H.TMU mødes årligt eller halvårligt med Hvidovre 
Kommunes Vej & Park.  
(note : mødedatoer er flere gange blevet fastsatte –  
og flyttet / aflyst grundet flere forløb af corona m.v.) 

  

b1. Det Grønne Råd (Hvidovre) Intet at bemærke vedrørende det Grønne Råd. 

b2. Miljørepræsentantskabet  
(Brøndby) 

MiljøRepræsentantskab er ikke startet op igen efter 
KV21 og konstituering i januar 2022.  

Med udgangspunkt i tidligere udmeldinger fra Brby 
Komm, betragtes det som næppe sandsynligt, at 
MiljøRepræsentantskabet vil blive genetableret i 
BrbyKomm regi.  

Andre aktører vil muligvis overtage opgaven,  
som tilfældet var i 2020.  

 
 

c. Turudvalget Der arbejdes med sommerens cykelture ved  
”Vi Cykler Sammen” 

  

d. PR og Hverveudvalget Intet at bemærke vedrørende udvalget. 

  

e. BrøndbyUdvalget John B indkalder til møde i BrbyUdvalget med henblik på 
opsamling af emner i Brøndby, samt til planlægning af 
møde med formanden for Brby TMU, som er ny siden 
konstituering efter KV21.  
(note: kontakten er senere optaget pr. mail, og.svar er 
modtaget fra formanden. Vi arbejder fortsat med at finde 
en egnet dato) 

 
 

f. LokaleUdvalget 
Hvidovre Amatørscene spørger om de må låne vores 
lokale på Byvej 56 til omklædning ved forestilling den 
11.maj til 3.juni.   
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Ingen indvendinger. Vi afpasser vores mødedatoer, så vi 
ikke går i vejen for hinanden i den nævnte periode.  

 
 

8. Økonomisk status  

  

Vedr. budgetansøgning til CF for 2022.  Vi har efter ansøgning modtaget 3700 kr. Beløbet 
benyttes i første omgang til generalforsamlingen, til 
kontorhold og til mindre udgifter fra turholdene.  

  

Udgifter til Store Cykeldag 2022 Beløbet afgrænses.   

 

9. Status: Bestyrelsens opgaveplan. (udgår) 

  

10. Eventuelt 

  
Næste Bestyrelsesmøde.    Afholdes mandag den 2.maj kl. 18. Byvej 56.  

  

Kagevagten  John B.  

  

 
 

Referat ved :  

John Barber 

 

Afsluttet  

Den 28. marts 2022. 


