
 

Rødovre d. 17 05 2022 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  24 marts 2022 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Henrik Friis, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, John Johnson og Børge Nielsen 
Afbud: Jens Spelmann   
 
 
Konstituering 
 Formand og sekretær: Lis Jakobsen 
 Næstformand: Flemming Nielsen 
 Kasserer: Birger Madsen 
 Øvrige: 
  Jens Spelmann 
  Johan Knudsen 
  John Johnson 
  Henrik Friis 

1. suppl Børge Nielsen 
2. suppl Susanne Sindberg 

 
 
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 17 februar 2022 
 Referatet godkendes.   

  
 

2 Korrespondancer: 
  

 Lis: 
Lejf fra Ballerup er den eneste som svarer positivt tilbage på, at ville deltage i fysisk 
fremmøde hos kassereren i hovedbestyrelsen. Med den beskedne interesse for 
trykning af det storkøbenhavnske turkatalogen afsluttes aktiviteter fra min side. 

 
2/3 sender Friluftsrådet mail om tilbud om deltagelse i interessemøde ”naturfriske 
fællesskaber” i Vejle 5/4. Ingen af os har mulighed for at deltage. 

 
8/3 Både Hybschmann og Annika Felicia Byriel fra supercykelsekretariatet sender 
invitation om deltagelse i indvielse af supercykelsti Roskildevej 23/3. 

 
 9/3 sender jeg referatet fra generalforsamlingen til både Dorthe og Hanne. 
 



 14/3 udsender Rømersgade invitation til afholdelse af forårsseminar d 21/5 22. 
 Ingen af os har mulighed for at deltage. 
 

Bjarne Johansson fra Roskilde udsender ny invitation til foredrag om Pilgrimsrute i 
Norge d 4/4 kl 19. 

 Henrik lægger invitationen på hjemmesiden 
   
  

3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget. 
 John indkøber farvepatroner til blækprinteren, så vi kan få trykt vores hvervefolder. 
 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg:  
 Vores nødhjælpskasse skal føres up to date. 
   
 Turudvalg: 
 Der har været afholdt 2 ture 
 Fastelavnstur med 17 deltagere 
 Frederiksberg Rådhus med 9 deltagere 
   
  
   

5 Eventuelt 
 
 Hvervefolderen bliver godkendt med den påtale, at næste hvervefolders  
 forsidebillede skal være med Rødovres medlemmer. 
 
 Vi synes, at kravene til en supercykelsti ikke er opfyldt på Roskildevej ruten. 
 Johan sender mail til supercykelsekretariatet desangående. 
 

6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 30 maj 2022  kl. 19. 
 Børge tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


