
 Albertslund den 24. marts 2007 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2007 

Til stede: Birthe Hallbäck, Jesper Wang Larsen, Jens Andersen, Birger Madsen, Henning Liljendahl og  
  Flemming Nielsen 
Fraværende: Jørgen Behrens 
 
1 Godkendelse af referat fra forrige møde 

 Referat fra 22. marts 2007 godkendt uden bemærkninger. 
 
2 Konstituering af bestyrelse 

 Jens blev valgt til næstformand, Birger til kasserer og Flemming til sekretær. 
 
3 Post Modtaget 

 Kommunen: Mail om problemområder for cyklister 
 DCF: Lokalblade 
 DCF: Projekttilskud til VCTA 2007 
 Mail fra John Barber med kommentarer til Rødovres Store Cykeldag rute, hvor den bevæger sig nogle få 

meter ind i Brøndby kommune. 
 
4 Post sendt 

 Kommunen: Mails om problemområder for cyklister 
 DCF: Projekttilskud til VCTA 2007 
 
5 Økonomi 

 For 2007 har vi et budget på 18.200,- kr. Heraf har vi allerede brugt 36 % svarende til 6.610,- kr. De 3 største 
udgiftsposter er éngangsudgifter til jubilæum, generalforsamling og udskiftning af nøgler. Til den løbende 
drift er brugt 1.520,- kr. 

 
6 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen overvejes støjdæmpning af stole. 
Yderdøren har fået ny cylinder og de fleste har fået nye nøgler. 

 Turudvalg:  Turprogram samt lokalblad er fordelt/sendt til medlemmerne. På årets første cykeltur 
tager Henning en flaske gammel dansk med til deltagerne. Jens overvejer lille ændring 
i Tour de Rødovre rute, han kontakter hurtigst muligt Birgitte, hvis der skal rettes i 
kortet. 

 Trafikudvalg:  Henning har skrevet et problemkatalog med problemer indenfor sikkerhed, tryghed, 
fremkommelighed og komfort. Det skal på hjemmesiden og sendes til bestyrelsen. 

 Bladudvalg:  Årets andet lokalblad udsendes til juni. Referat fra Generalforsamlingen udgør 
halvdelen af bladet. 

 
7 VCTA 2007 

 Økonomi:   DCF og kommunen giver hver 5.000,- kr., herudover bekoster kommunen udsendelser 
til ca. 2.000,- kr. 

 Aktiviteter:  11. april er der åbningsarrangement med uddeling af æbler. Her deltager Birthe, Jens, 
Verner, Henning og 2-3 fra Agenda 21. 

 
8 Generalforsamling 

 Det endelige referat er færdigt og bliver udsendt til medlemmerne i juni. Det vil kunne ses hurtigst muligt på 
hjemmesiden. 

 
9 Eventuelt 

 Aktivaften blev fastsat til 11. maj kl. 18.00 med tilmeldingsfrist 18. april 
 Næste møde blev fastsat til 19. april kl. 19.00 
 
 reff. Flemming 


