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Formand:
Mona Hammer          24244118      monahammerjensen@gmail.com
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Frank Løber  61308635 lloeber@godmail.dk
Sekretær:
Alice Bech            51500095 alicearne@hotmail.com
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Generalforsamling med god debat

Lørdag den 7. november holdt Hvidovrelisten en velbesøgt 
generalforsamling i Rytterskolen. Gert Krogstad blev valgt som 
dirigent og på programmet var dels beretning fra Hvidovrelistens 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, dels en gennemgang af de årlige 
budgetforhandlinger i Hvidovre Kommune.

Blandt de mange emner, der blev drøftet og diskuteret var blandt andet 
forsinkelsen af genoptræningscentret på Hvidovrevej. Kristina Young, 
der sidder i Teknik- og Miljøudvalget, kunne berette, at det har vist sig, 
at det gamle posthus ikke har været helt så velegnet, som det i første 
omgang så ud til. I maj 2015 blev Teknik- og Miljøudvalget derfor gjort 
opmærksomme på, at der var nogle ting ved bygningen, som man ikke 
havde været opmærksomme på i første omgang. De afsatte 25 mio. 
kr. til projektet er således ikke nok og kommunalbestyrelsen valgte en 
løsning, der i stedet kommer til at koste 33,75 mio. kr. Dertil skal lægges 
en renovering af bygningens klimaskærm til 15 mio. kr. Forsinkelsen af 
projektet, der i bedste fald er færdiggjort i juni 2017, bekymrer naturligvis 
Hvidovrelisten. 

En anden stor sag, der har haft mediemæssig bevågenhed, var en planlagt 
besparelse på knap 6 mio. kr. på hjemmehjælpen. Forslaget blev imidlertid 
stemt ned af en enig kommunalbestyrelse. Lidt længere tid tog at få 
forslaget om en besparelse på skoleområdet, hvor Socialdemokraternes 
og DF gjorde ledelsesreduceringer til en del af deres budgetaftale for 
2015. Massiv modstand fra Hvidovrelisten, de øvrige partier, lærere og 
forældre medførte imidlertid, at forslaget om at spare alligevel blev taget 
af bordet.

Der er endvidere truffet beslutning om, at den lille strand ved havnen skal 
udvides. Hvidovrelisten har ikke stemt for forslaget, idet vi mener, at en 
del af pengene til projektet er taget fra havnens brugere. Ydermere er det 
usikkert, at projektet kan føres ud i livet for det afsatte beløb. 
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På det tekniske område blev støj langs Allingvej desuden drøftet, og 
medlemmerne spurgte ind til, hvad der er gjort for at reducere støj. Også 
her har det desværre være sparsomt med indsatsen fra de partier, der har 
haft direkte adgang til at påvirke deres folketingspolitikere. 

Arne Bech kunne berette om den nyligt indgåede sponsoraftale samt om det 
forestående arbejde med bymidteprojektet. Den lange proces og intention 
om borgerinddragelse er i høj grad Hvidovrelistens fortjeneste. Foreløbig 
er der truffet beslutning om, at Risbjerggaard i en eller anden form, skal 
indgå i det endelige projekt. Bymidten blev drøftet og Hvidovrelistens 
medlemmer er ikke entydigt enige om, hvilken betydning Risbjerggaard 
skal have i en kommende bymidte.  

Arne Bech kunne endvidere berette om, at klimaet i kommunalbestyrelsen 
fortsat bærer præg af lukkethed, modvilje og manglende ønske om at 
indgå en demokratisk dialog på tværs af de kommunalpolitiske skel. 

Hvidovrelisten er med hvor det sker.
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   15-års Jubilæums - Generalforsamling
Lørdag den 30. april 2016 kl. 11.00

i Stadion Restauranten
Sollentuna Allé 1

Generalforsamlingens dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Vedtægtsændringer
5.  Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7.  Valg
a.  Formand - Mona Hammer villig til genvalg
b.  Sekretær - Alice Bech villig til genvalg
c.  3 bestyrelsesmedlemmer:
     Gitta Stendal villig til genvalg 
     Anders Drustrup villig til genvalg
     Ulla Brund ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Peter Rytter
d.  Bestyrelsessuppleanter: 
     Anita Riis genopstiller ikke, 
     Peter Rytter foreslås som bestyrelsesmedlem, 
     Gertie Hammer Bjørch villig til genvalg
     Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ulla Brund og Nynne Glud
e.  Revisorer - Poul Erik Bøjstrup og Leif Mejlgren villige til genvalg
f.   Revisorsuppleant - Gøther Mathisen villig til genvalg
8.  Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes eller afleveres til forman-
den senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Fra Hvidovrelistens ”fødsel”



15-års Fødselsdags-Brunch
i forbindelse med generalforsamlingen

lørdag den 30. april 2016
kl. 10.00 – 13.00

i Stadionrestauranten

For 15 år siden samledes en gruppe engagerede hvidovreborgere 
i Stadionrestauranten for 

– på tværs af traditionelle partiskel – 
at stifte en lokalpolitisk liste til gavn for Hvidovre. 

Hvidovrelisten lever stadig i bedste velgående, 
og det er der grund til at fejre.

Det gør vi med en festlig jubilæumsbrunch og underholdende indslag 
med sange og glimt fra højdepunkter i Hvidovrelistens historie 

i ord og billeder.

Du er velkommen til at invitere gæster med - dog uden stemmeret til 
generalforsamlingen.

Tilmelding til brunch senest lørdag den 23. april til 
alicearne@hotmail.com,på tlf. 51500095 eller til 

Mona Hammer på tlf. 24244118.

Pris for brunchen efter tilskud fra Hvidovrelisten: kun 100 kr.
 Der vil bl.a. være: røræg, brunch pølser, bacon, rösti, leverpostej, rul-
lepølse m. ramsløg, sønderjysk spegepølse, røget laks, græsk youghurt, 
müsli, pandekager, oste, marmelade, nutella, brød, smør og kaffe/the og 
juice ad libitumsamt rigtig godt selskab med Hvidovrelistens medlem-

mer og venner.

Vi glæder os til at se dig!
Mange forårshilsner fra bestyrelsen og byrådsgruppen.

Mona Hammer         og         Arne Bech
       Formand                         Byrådsgruppen
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Hvidovrelistens julearrangement.

14 medlemmer havde sat hinanden stævne til ”skafning” (militært ud-
tryk for spisning) i ”Bataillionen” (militært udtryk) i Avedøre Lejren. 
Menuen bestod af 2 retter, nemlig andesteg og til dessert blev serveret 
Ris a la mande. Og søreme om ikke Thorvald Jensen på netop denne 
dag, havde valgt at tilbringe sin 85 års fødselsdag sammen med os. Arne 
holdt tale og forærede fødselaren en gave i form af to flasker ”The Full 
Fifteen”. Navnet på den gode vin er jo et ”hint” til, at Hvidovrelisten 
den 1. maj i 2016 fylder 15 år – full fifteen!

Således bespist 
drog ”tropperne” 
(militært udtryk) til 
Teater Vestvolden. 
På vej ind til stole 
og borde i salen 
fordelte vi os sne-
digt i små selvstæn-
dige ”patruljer” 
(militært udtryk). 
Hvis vi skulle have 
siddet samlet skulle 
vi nok have ”indta-

get” (kan gå for et militært udtryk) salen lidt før. Julevarietéen bød bl.a. 
på pooledance udført af Camilla Marienhoff i tre forskellige indslag, 
hvor hun i det første bar en 100% sort ballonkjole, som hun afslutnings-
vis smadrede helt og holdent. Den ægte tricktyv Kenny Quinn fik ”af-
væbnet” (militært udtryk) tre mænd. Bøje Sandgaard var den sidste af 
de tre, som lommetyven foretog et bagholdangreb (militært udtryk) på. 
Bøje blev næsten ubemærket lettet for mobiltelefon, et pænt beløb og 
ikke mindst sit slips. Det skal dog lige nævnes for god ordens 
skyld, at alt naturligvis blev leveret tilbage til rette ejermand 
igen.Vi blev også deltagere i et lotteri og et bankospil. Per og 
Herdis Møller var et ikke helt velforberedt bankoværtspar. 
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Bankospillet blev i hvert fald det længste, jeg selv nogen sinde har del-
taget i. Hele 6 personer havde til sidst pladen fuld? Se så ringer advar-
selsklokkerne jo straks hos mig. Vi har jo nyligt hørt om machfixing i 
fodbold og tennis. Kunne nogle kriminelle bagmænd have fået arrange-
ret at ikke alle tal var i posen?  Jeg har overvejet som hemmelig kilde, 
at videregive disse oplysninger til en Young journalist, som så kan lade 

”bomben springe” (militært udtryk). 

En nydelig dame (som lignede Alice utroligt meget) vandt på lod num-
mer 766 en flaske Glögg. Men altså damen sad helt oppe ved scenen 
på første række, så også her kan jeg ikke udelukke, at der også her kan 
have været noget ”fixing” på tale. Så Hvidovrelisten - fortsæt med at 
afdække og sikre at tingene sker ordentligt og redeligt for sig rundt om-
kring i ”terrænet” (bruges også som militært udtryk).
Afslutningsvis fik vi stand up ved Sebastian Dorset. Specielt hans for-
hold til mobiltelefoner og en ny IPhone fandt jeg meget morsomt. Des-
værre nok mest fordi jeg kunne genkende mine egne utilstrækkelige 
evner ud i mobiltelefonuniverset. 
Tak for et godt arrangement og hvis læserne er i stand til en ”tilbageryk-
ning” (militært udtryk) når dette Kløverblad læses:
Rigtig Glædelig Jul og et godt Nytår   …. Full Fifteen!

Frank Løber
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Kære læser.

I redaktionen har vi hermed fornøjelsen af at udsende endnu et nummer af 
Kløverbladet.

Vi kan denne gang byde på et indlæg fra Frank, der har skrevet lidt omkring 
vort julearrangement med indledende spisning i Bataillionen i Avedørelej-
ren og efterfølgende julevariete ved Teater Vestvolden, hvor lattermusklerne 
blev flittigt motioneret.

Kristina har skrevet om vor politiske generalforsamling i november måned, 
så de af vore medlemmer, der ikke kunne være til stede, har så muligheden 
for at komme helt up to date på dette felt.

I redaktionen har vi også set lidt på og gjort os vore tanker omkring, hvad 
der p.t. er fokus på i vores kommune. 
Her er det meget iøjnefaldende, hvad der bliver sagt og gjort samt ikke 
mindst ikke gjort i sagen omkring etableringen af et effektivt støjværn for 
beboerne langs med Allingvej og fremtidige naboer til den kommende Kø-
benhavn-Ringsted Banen. 
Der har været rigtig mange lokalpolitikere og landspolitikere inde over 
problematikken om reduktion af støjen, men de der har ”skoene” på er bor-
gergruppen, der går under navnet ”Støjgruppen Allingvej”. Gruppen tæller 
nogle få, men meget aktive borgere, der har og stadig har et åbenhjerteligt 
ønske om, at den støjskærm, der skal adskille jernbanen og Allingvej bliver 
opført af et materiale og på en måde der kan begrænse støjen fra såvel mo-
torvej som jernbane så meget som muligt. 
Vi kan her i redaktionen afsløre, at der er to medlemmer fra Hvidovrelisten 
med i gruppen, der herudover udgøres af en professor over en pensioneret 
civilingeniør til en aktiv pensionist.
Der er på en tillægsbevilling på finansloven for år tilbage afsat i alt 16 mio. 
kr. til dette projekt. 
”Støjgruppen Allingvej” har regnet sig frem til, at der med det foreliggende 
projekt alene vil ske en minimal reduktion af støjen samtidig med, at der 
kun vil blive anvendt halvdelen af det afsatte beløb på 16 mio. kr. Hvad 

REDAKTIONEN HAR ORDET



side 11

resten af beløbet vil blive anvendt til andre kan man kun gisne om. Et er dog 
klart – det vil ikke komme de støjramte borgere i Hvidovre til gavn. 

Redaktionen lover, at vi vil fortsætter vort arbejde med bladet og kan alle-
rede nu løfte sløret for en artikel i næste nummer af Kløverbladet, hvor vi vil 
se nærmere på støjgruppens arbejde og ikke mindst manglende lydhørhed og 
de mange hindringer, som denne gruppe har været præsenteret for. 

Slutteligt så en lille opfordring til vore mange medlemmer. Skulle der være 
en eller to, der kunne tænke sig at være med til at lave fremtidige Kløver-
blade eller komme med et indlæg til Kløverbladet, 
så tager vi imod dette med kyshånd.

Mange venlige forårstanker og hilsner fra
 Redaktionen.

KONTINGENT
Med dette blad følger et girokort til betaling af kontingent for 2016.
Hvis du ikke har mulighed for at benytte netbank, er der mulighed for 
at betale til Toni eller Alice til 15-års jubilæumsgeneralforsamlingen 
30. april i Stadionrestauranten.
DOMSMANDS- og FORENINGSBIDRAG
Ifølge foreningens vedtægter betaler alle medlemmer, der vælges til 
politiske tillidshverv, et bidrag til Hvidovrelisten på 5% af de medføl-
gende honorarer, og domsmænd betaler 100 kr. pr. domsmandshono-
rar som bidrag til Hvidovrelisten.
Har du endnu ikke fået afregnet for 2015, vil kassereren være glad, 
hvis han modtager dit bidrag så hurtigt som muligt og senest 1.maj på 
reg.nr. 0169 og bankkonto 8474779816 eller girokonto 86691906. 

Obs! Husk at angive, hvem du er, og hvad beløbet dækker.

Venlige hilsner
Toni Glud kasserer og 

Arne Bech kommunalbestyrelsen
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Alvorlig sag skjules i kommunal propaganda

Hvidovre Kommune er blevet meldt til Tilsynet, og Handicaprådet, der 
stod bag kritisk høringssvar, er blevet beskyldt for at have brudt tavs-
hedspligten. 

Begge dele er alvorlige sager, der tegner et billede af en kommune, 
derikke er meget for hverken dialog eller åbenhed. Det billede viser sig 
også i en helt igennem misvisende og manipulerende pressemeddelelse. 
Den beskriver, at høringsfristerne alligevel bevares til trods for det på-
ståede tavshedsbrud. 

I pressemeddelelsen fremstilles borgmester Helle Adelborg efter vanlig 
skabelon som en frelsende og retfærdig engel, der alligevel ikke kunne 
få sig selv til at straffe Handicaprådet. Sagen er nok nærmere, at borg-
mesteren modvilligt er blevet presset af enkelte erfarne personer i sit 
eget bagland, der havde en klar erkendelse af, at straffen var urimelig og 
helt igennem uhensigtsmæssig. 

Hvidovrelisten har hele vejen igennem fastholdt, at der juridisk ikke 
var det mindste belæg for at ændre i høringsfristerne. Det er sidenhen 
blevet bekræftet af ministeriet på området. Så meget desto mere uri-
meligt er det, at der i pressemeddelelsen endvidere står, at sagen om 
høringsfristen opstod, fordi Handicaprådet offentliggjorde sagsakter, og 
fordi medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget på den baggrund blev 
kontaktet af pressen. 

Hvidovrelisten har nu i to uger forsøgt at få kommunaldirektør Nich 
Bendtsen til at svare på, om det rent faktisk forholder sig sådan - og hvis 
det gør, hvad den logiske og lovlige baggrund for at ændre på hørings-
fristen så er. Vi afventer fortsat svaret, men er imidlertid ikke i tvivl om, 
at begrundelsen i pressemeddelelsen blot er en besynderlig camoufle-
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ring af en helt igennem kluntet håndteret og ganske alvorlig sag. 

At borgmesteren ydermere forsøger at tegne et billede af et Handicapråd, 
der efter hendes mening har opført sig etisk og moralsk forkert, gør ikke 
sagen meget bedre. Faktisk er det jo netop Handicaprådet, der har opført 
sig moralsk og etisk korrekt ved at levere et grundigt høringssvar, der 
med faglighed og ekspertise påpeger, at Hvidovre Kommune har produ-
ceret nogle standarder, der efter både Handicaprådet og Muskelsvindfon-
dens mening indeholder ulovligheder. Det burde ikke være nødvendigt at 
nævne, at høringssvaret er produceret med øje for at beskytte handicap-
pede og sårbare borgere i Hvidovre Kommune. 

Alt det fortoner sig imidlertid i den kommunale propaganda, der med 
usvigelig sikkerhed fremstiller borgmesteren i et rosenrødt skær. Dermed 
bruger borgmesteren igen kommunale skattekroner på helt urimeligt at 
profilere sig som en helgen. Det er kvalmende og selvsagt meget usam-
menhængende med virkeligheden. 

Med venlig hilsen
Arne Bech og Kristina Young, 
Hvidovrelistens kandidater i kommunalbestyrelsen.    
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De sidste par uger har jeg haft god tid til at reflektere over byrådsmødet 
tirdag den 23. februar, hvor jeg deltog som suppleant i Hvidovrelisten.

Her er hvad jeg oplevede denne aften:  
Jeg fik syn for, hvorledes borgmesteren og Socialdemokraterne (A), me-
get ”krumme tæer pinligt”, prøvede at forsvare hinandens og O´s politik.
Havde ellers den opfattelse, at vi havde en travl borgmester, der var her 
der og alle vegne. Det være sig receptioner, fødselsdage, plejehjemsbe-
søg, indvielser osv. 

Forstår nu bedre, hvordan hun (har tid) kan nå alle de ting.

For i Hvidovre er det Dansk Folkeparti, der sætter den politiske dags-
orden og et Socialdemokrati, der logrer med halen. En Borgmester der 
er svækket, og et socialdemokrati, der ikke er, hvad de har været. Der 
træffes mærkelige valg, og for mig at se har det været en meget dyrt købt 
borgmesterpost.

Der sidder pt. fire DF’ere med deres hænder oppe i en borgmesterja-
keldukke og styrer det politiske Hvidovre. Kan ikke være særligt behage-
ligt, når man tænker på, hvilken finger DF’erne i Hvidovre plejer at stritte 
med.

Havde ingen anelse om, at det står så slemt til, som det gør.

Til den socialdemokratiske gruppe: Ved godt det er svært at skulle for-
svare et andet partis politik. SÅ LAD DOG VÆR.

Arne Bech og resten af oppositionen stillede spørgsmål, som gang på 
gang udstillede A´s mærkelige valg i samarbejdet med O.

 
På intet tidspunkt kunne de svare kvalificeret på hans spørgsmål.
 
Angående Arne Bech kan jeg kun sige:

Mærkelige valg



side 15

Hold da op, hvor kan vi i Hvidovre være glade for, at vi har én som ham. 
Han var i hvert i fald den eneste i byrådssalen, der havde bare en smule 
socialdemokratisk ideologi. Fik personligt en meget stor øjenåbner, ikke 
mindst for hans ihærdighed med at holde A og O ansvarlige for deres be-
slutninger.

Her fik han dog særdeles god hjælp af især Enhedslisten, Venstre, de kon-
servative og pletvis af SF.

Tak for jeres fælles indsats.
 
Ærværdighed, anstændighed og ordentlighed er ord, jeg tænker på, når 
jeg skal sætte ord på mine liste-H-venners præstation den tirsdag.

Hvor ville det have været dejligt, hvis jeg kunne have sagt det samme om 
A´s byrådsrepræsentanter.
 
Venlige hilsner 
Kim Holm
Hvidovrelisten



Kalender

     Medlemsarrangementer:

30. april      10.00 – 13.00    Jubilæumsbrunch i Stadionrestauranten 
                                              i forbindelse med generalforsamlingen

30. april      11.00                 15 -års Jubilæumsgeneralforsamling 
                                              i Stadionrestauranten

29, sept.      19.00                 Medlemsmøde angående
                               Hvidovrelistens politik og 
                                              kommunens budget i Lille Friheden

29. okt.        9.30                   Politisk generalsamling
                                              på Rytterskolen
  
Bestyrelsesmøder:

25. april      18.00                  På Rådhuset
30. maj       18.00                  På Rådhuset

Kommunalbestyrelsesmøder:

26. april    18.00
31. maj     18.00
21. juni     18.00


