
                                                                         Rødovre d. 9. okt. 2020 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  17. september 2020 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen og 
  Johan Knudsen 
Afbud: Jens Spelmann og John Johnsen 
 
Inden mødets start oplyser formanden, at han trækker sig fra formandsposten omgående. 
Jens Andersen ønsker, at fortsætte i trafikudvalget og i turudvalget. Jens Andersen ønsker 
ikke længere at fortsætte i værkstedsudvalget. 
Lis Jakobsen bliver den nye formand indtil den kommende generalforsamlingen og Henrik 
Friis orienteres ved mail, at han skal træde ind i bestyrelsen. 
Susanne Sindberg skal også have mail ang. at hun bliver den nye 1. suppleant   
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 16. juli 2020  
 Referatet godkendes,   

  
 

2 Korrespondancer: 
 Lis: Borgmester Britt Jensens reception er blevet aflyst 

  
 Birger: Dorthe Larsen har kontaktet Birger, at det er tid for ansøgnung om tilskud til 
 det kommende år. 
    Tilskuddet skal søges over Fritids- og foreningsportalen inden d. 27/9. 
    D. 17/8 modtog Birger information fra Nordea Bank om, at foreningskunder skal fra 
 1/12 2020 betale 1000kr 
    årligt for at have konto. Første indbetaling falder d. 1/12 2020. 
  

  

3 Økonomi 
 Siden sidst har vi kun haft få udgifter, så økonomien er langt under budget. 
    Vores budget for 2021 gennemgås og finjusteres 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Formand er Henning Liljendahl 
    Værkstedet er genåbnet i begrænset omfang og følger hygiejneretningslinjer som 
 påbudt. 
  
 Turudvalg: 
 Formand er Flemming Nielsen 
    Der sættes datoer for kommende arrangementer 



    - turplanlægningsmøde torsdag d 19/11 
    - gløgg og æbleskiver mandag d 30/11 
    - julefrokost lørdag d 12/12 
    - generalforsamling torsdag d 4/3 2021 
 
    pga coronasituationen kan vi ikke længere være 30 deltagere i vores mødelokale. 
    Hvis garderoben inkluderes i mødelokale må vi være 25, hvis der serveres ved 
 bordene. Ønskes buffet må vi kun samles 19 personer. 
    Tilmelding til arrangementerne er nødvendigt bortset fra til generalforsamlingen. 
 
    Pga persondataforordningen fra 2018 har hovedforbundet besluttet, at alle  
 mailadresser skal slettes efter brug, og der skal udbedes nye mailadresser ved hvert 
 "til alle medlemmer orientering" nyhedsbrev. 
    Lis beder Flemming om at sende sit nyhedsbrev til sig, så hun kan udsende de 2 
 nyhedsbreve samlet. 
  
 Trafikudvalg:  
 Formand er Johan Knudsen 
    Der er stadig intet officielt nyt ang broen over Jyllingevej. 
    Johan vil kontakte relevante instanser. 
    Da der stadig er cykelforbud på nogle strækninger omkring Damhussøen, vil Johan 
 tage kontakt til Kbh`s afdelingen. 
  
 Lokaleudvalg: 
 Formand er Johan Knudsen 
    Rengøringsdag er lørdag d. 14/11 kl 10 
  

5 Eventuelt   
 
  

 
 

6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d 26/11 kl 19 
 Birger klarer forplejningen  

Ref. Lis 


