
 Albertslund den 22. marts 2007 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. februar 2007 
Til stede: Jesper Wang Larsen, Jens Andersen, Birger Madsen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og 

Jørgen Behrens 
 
1 Godkendelse af referat fra forrige møde 
 Referat fra 22. januar 2007 godkendt uden bemærkninger. 
 
2 Post Modtaget 
 Kommunen: Lokalplanforslag for Hjortevænget 
 DCF: Mails om medlemstallet (først 340, så 401 og til sidst 384) 
 DCF: Nyhedsbrev om VCTA 
 Mail fra Birgitte, hvor hun tilbyder at stå for maden til generalforsamlingen 
 
3 Post sendt 
 DCF: Mails om medlemsantal (Vi manglede 61 og fik 44) 
 Birger: Ansøgning til DCF om 9.010,- kr. til 2007. 
 
4 Økonomi 
 For 2007 har vi et budget på 18.200,- kr. Vi har fået 4.100,- kr. fra kommunen, vi har en 

kassebeholdning på 5.090,- kr. og de resterende 9.010,- kr. søges hos DCF. 
 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Vagtplanen for foråret 2007 er revideret, således at Finn har fået ansvaret for 3 

mandage. Yderdøren får ny cylinder og alle skal have nye nøgler. Der er købt et 
multiinstrument til 29,- kr. 

 Turudvalg:  Programmet for 2007 er klar til omdeling så snart turkataloget foreligger. 
 Trafikudvalg:  Henning har skrevet et problemkatalog (også til brug for jubilæet) med 

problemer indenfor sikkerhed, tryghed, fremkommelighed og komfort. 
 Bladudvalg:  Årets første lokalblad blev omdelt på mødet. Bladet omdeles omkring 1. marts 

sammen med det fælles turkatalog. 
 
6 25-års jubilæum 
 Der deltog ca. 60 gæster i jubilæumsreceptionen. Den indkøbte vin blev drukket og der var rigeligt med 

mad og øl. Blandt gaverne var gavekort til Cykologen, Heino og Road Bike Shop. Desuden rødvin, 
specialøl, Gammel Dansk og chokolade. 

 
7 VCTA 2007 
 11. april er der åbningsarrangement med uddeling af æbler 
 
8 Generalforsamling 
 Gennemgang af beretning. Hennings udkast fik et par små rettelser med hensyn til bemanding af tur- og 

værkstedudvalg. Tur statistikken blev rettet lidt. 
 Forslag til kandidater til forskellige poster (dirigent, referent, bestyrelse, revision og 

landsmødedelegeret). Alle fra sidste år spørges om de vil fortsætte. 
 Udarbejdelse af materiale til generalforsamlingen. Henning skriver og kopierer det sædvanlige 

materiale. 
 Fortæring: Birgitte står for maden og Flemming køber drikkevarer til et samlet budget på 700,- kr. 
 
9 Eventuelt 
 Jesper, Flemming og Henning deltager i temamødet i Odense til april. Regnskab for Tour de Rødovre 

blev omdelt.           
reff. Flemming 


