
 Rødovre 19-juni-2017 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18.maj 2017 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
   
 
1 Godkendelse af referat fra mødet 13.marts 
Med følgende rettelse: Dato, for hvornår referatet er skrevet, skal skrives, blev 
referatet godkendt  
  

  
 
  

 
2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: Mail fra Helle Staberg  ang referat fra mødet d.1april i Odense. 
  -  
 
 Birger : Mail fra Birgit Schliemann ang. Rødovredag i sept. 
  
  
 
 Flemming: Mails fra Dorte ang. Store cykeldag d. 11 juni. 
 - 
 
 
 
3 Post sendt 
  
 Flemming: 
 -Har sendt mail til Dorte ang. Store cykeldag 
 
 
 
4 Økonomi:  
 Fin 
  

  
 
 5 Udvalg 



   Værkstedsudvalg: 
   Nyt værktøj: Frikransholder pris: 78 kr. er købt. 
 
 
 
   Turudvalg: 
   Sæsonens første cykelture ikke så velbesøgte, måske pga dårligt vejr. 
   Opgaverne til Store cykeldag blev fordelt: 
   Jens A, Jens S og John vil tage posterne 
   Birger deler cyklist pjecer ud 
   Flemming skilter samt tager kontakt til Henning mhp assistance 
   . 
   Trafikudvalg:  
   Det afholdte el-cykel møde i sundhedshuset var vellykket med ca 60 deltagere 

   Birger har læst lokalplanen for Rødovre Centrum og må konstatere, at der 
umiddelbart ingen ændring er mhp at kommunen vil etablere en cykelsti langs den 
fremtidige nye vej, Rådhusvej. 

   Birger får allerede tilsendt referaterne fra kommunalbestyrelsesmøderne. 
   Johan og Lis vil undersøge hvordan vi kan holde øje med Teknisk forvaltning`s 
   Sagsbehandlings kalender 
   Birger kontakter Hans Hybschmann mhp cykeltur på Rådhusstien. 

   John, Johan og Lis deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 31 maj på 
Rødovregaard  

    
 
 
   Bladudvalg: 
   Næste lokalblad udkommer ultimo maj 
    
  
 
   Lokaleudvalg: 

   Johan vil undersøge om det er muligt at få aflåst mellem skolen og vores lokaler, da 
skolen ikke har nødudgang via os. 

   Johan vil følge op på om skolebetjenten har fået opgaven mhp tilbud på 
trapperenovering. Johan har talt med Rikke Magnussen desangående. 

   Det skal undersøges om det andet toilet må genetableres 
   Jens S og Lis mangler stadig at få kørt diverse på genbrugsstationen 
 
 
 
 
 



6 Eventuelt   
 Korrekte mail adresser for Jens S og Johan er følgende 
 Jens S: JensSpelmann@gmail.com 
 Johan: skoleknudsen@gmail.com 

Jens A vil forsøge at lave et indlæg til lokalbladet under spalten foreninger & 
fællesskab om cyklistforeningen Rødovre 

 Birger vil lægge nogle cykelture ud på lokalbladets foreningskalenderen 
 
    

  
7 Næste møde 

 
   Næste bestyrelsesmøde 17 august kl 19 
   Jens A tager brød med 
 
 

     
 

Ref. Lis 
 
Efter det officielle bestyrelsesmøde drøftede vi følgende: 
Når vi modtager en for de andre relevant mail, videresender vi med det samme 
Vi vil prøve at udsende på mail et nyhedsbrev 1 – 2 gange om året 
Jens S vil male toiletgulvet 
Til november til turplanlægningsmødet vil vi tale om eventuelt at udvide turprogrammet 
med et par vinterture 


