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Åbent Bestyrelsesmøde.    Brøndby-Hvidovre Afdeling. 

Afholdt tirsdag d. 25. maj 2021, kl 18, Byvej 56 

(Referat er færdiggjort den 2.august 2021.) 

 

 

1. Forslag til dagsorden for mødet den 25.maj blev godkendt 
 
2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2020 .blev godkendt.  
 
3. Gensidig orientering. Oplevelser fra en tid med aflysninger m.m.m. 

Vi talte om det ny-startede Cykelkursus for Kvinder i Brøndby Strand, hvor  
John Gade, Thomas Otzen og John Barber indgår i et samarbejde med Brøndby Strand Projektet. Kurset afvikles én 
gang ugentlig i perioden 25.april til 27.juni 2021. 

(Note: ved skrivning af referatet var kurset afviklet med godt resultat. Fra Brøndby Strand Projektet blev der talt om et 
tilsvarende efterårskursus.)  

 
4. Orientering og beslutning : Aktiviteter 2021. Fastsatte datoer , Indhold m.v. 
 
 a. d. 19.august. Generalforsamling 2021.  

John B laver indkaldelser til generalforsamling. Udsendelse sker gennem CF Sekretariatet.  
Thomas følger op på forslaget til foredraget, der afholdes inden generalforsamling.  

(Note : Søren Have afholder foredrag ved generalforsamling. Emnet Cykler før, nu og i fremtiden). 
Brøndby-Hvidovre 40+ års Jubilæet afvikles samme dag, med aktiviteter fra kl. 15.30. 

 
 b. d. 19.august. Brøndby-Hvidovre Jubilæum. 40 ++  år   

JohnG laver indkaldelser til Jubilæet og udsender digitalt til de særligt indbudte.  
Indbydelserne udsendes alment samme med indkaldelsen til generalforsamlingen, i NyhedsMail,  
som opslag i Facebook og som afsnit på Hjemmeside.  
Vi spørger Finn om han kan holde oplæg om Afdelingens historie.  
(Note : Indbydelsen er lavet og udsendt. Finn har givet tilsagn om afholdelsen af oplægget.)  

 
 c. d. 22.august Jubilæums Cykeltur. 

Emnet vendes. Der er ikke taget konkrete beslutninger om rute eller forløb.  
Vi talte om turens rute og et (evt.) traktements finansiering. Der blev ikke taget beslutning.  

 
 d. d. 13.juni. Store Cykel Dag 2021   

Ronja oplyste, at Brøndby Kommune ikke kunne deltage i et fysisk arrangement.  

(Note : Henrik tilbød at arrangerer en ”Lille Store Cykeldag” i Brøndby. Turen blev kørt søndag den 13.juni og blev en 
tur i de 3 bydele, hvor udendørs kunstværker blev besøgt og hvor Henrik sat nogle ord på hvert. Turen sluttede af 
med en let traktement ved Strand Caféen. Is, som blev sponsoreret af Brøndby Kommune)  

 
 e. Hjælp til Selvhjælps Cykelværksted  

Omtale af Cykelværksted i fx Nyhedsmail sættes på pause indtil der foreligger konkrete planer for oprettelsen af 
værkstedet.  

 
 f. Kontakt til Anette, Hvidovre Sundhedscenter.  Aktiviteter i den kommende tid.  

 *  Mænds Sundhedsuge, den 14-20 juni.  
  (Note : Der blev kørt tur med tema ”Sundhed, Transport, Aktivitet”. Den 15.juni.) 

 *  Børnenes CykelLegeDag, Hvidovre den 21.august. 

(Note : Henning leder brugen af cykelbanen på Hv.Rådhus P-Plads.  
Andre deltager i dagen, som de bedst kan. Fx ved børnenes kørsel, B_H teltplads m.v. 
Nærmere aftale om deltagelse, opgaver m.v. op til den 21.august.) 
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 g. Oktober.  Trafik Valgmøder. Kommunalvalg 2021.?? 

Vi hælder mest mod et nej, da opgaven hurtigt kan overstige vore ressourcer.  
Endelig aftale herom ved næste bestyrelsesmøde.  

 
 h. Andre sager, som vi drøftede.  

* Triathlon søger rutevagter m.v. til deres arrangement den 14.august.  
Aftalt, at interesserede kan melde sig til opgaven Annonden herfor sættes også i NyhedsMail (August).  

* Der er 2 verserede sager. Som der skal gøres opmærksom på: 
 Oprettelse af mulighed for højre sving mod rødt i udvalgte kryds.  

 Skiltning m.v. for at reducere / afskaffe knallertkørsel på Voldgaden / Voldstien.  
(Note : Og desuden ny sag – Grøn Bølge på SuperCykelStien langs Roskildevej.) 

 
 
5. Status fra udvalg : 

 

a. Trafik- & Miljøudvalg, (herunder) :  

Det Grønne Råd •   Intet at Bemærke. 

Miljørepræsentantskabet – Intet at Bemærke.  
 

b. Turudvalget 
 Henning orienterede fra TurUdvalget.  

 

c. PR og Hverveudvalget  
 JohnB nævnte seneste nyt om FaceBook, Hjemmesiden og NyhedsMail.  
 

d. BrøndbyUdvalget 
 Planlagt møde blev først flyttet – og siden aflyst, grundet gældende restriktioner.  

 
e. LokaleUdvalget.  – Intet at bemærke.  

 
 
6. Økonomisk status (ved John G) 

JohnG orienterede om CF Økonomi, som er så anstrengt, at der ikke skal regnes med beløb til finansiering af 
afdelingsaktiviteter.  

Under de givne forhold finder vi, at vi ikke har mulighed for at afholde AktivAften.  
Glögg Aften fastholdes i nuværende form, som ikke kræver supplerende finansiering udefra.  

 
 
7. Status: Bestyrelsens opgaveplan. (særskilt bilag) 

Intet at Bemærke.  

 
 
8. Eventuelt 

 Næste Bestyrelsesmøde. 2. august 2021. Kl. 19. .   

 KageVagten. .Henning.  

 

 

Referent John Barber. 

Referat er gjort færdig mandag den 2. august 2021.  


