
 

Rødovre d. 14 – 11 2022 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  6. oktober 2022 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Henrik Friis, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann , John Johnson og Børge Nielsen 
Afbud:    
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 11. august 2022      
Referatet godkendes.   

  
 
2 Korrespondancer: 
 Flemming: 
 Har videresendt invitationen til Landsmødet til alle bestyrelsesmedlemmerne. 
  
 Johan: 
 Har 15/9  indsendt et forslag til drøftelse på Landsmødet. 

Forslaget opfordrer HBerne til at orientere forsamlingen om deres indsats for at 
nedsætte hastigheden på cykelstierne til 20 km/t. Rødovres øvrige bestyrelse havde 
sagt god for hastighedsbegrænsning på 25km/t ved sidste bestyrelsesmøde. 

  
 Lis: 

23/8 mail fra Dorthe Larsen at det er tid til at ansøge om tilskud fra § 6 stk 2 
ordningen. 

 1/9 modtages invitation til Cyklistforbundet Ballerup`s jubilæum. 
 16/9 Reminder fra Dorthe Larsen ang. ansøgning. 
 29/9 Indkaldelse til Landsmøde 2022. 
 
 Birger: 
 30/8 ansøges om 3270 kr. fra §6 stk2 puljen. 
  
  
 
3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget. 

I år er vores økonomi særdeles god, fordi vi modtog 4000kr fra kommunen til 
afholdelse af Jubilæum. 

 Det nyreviderede budget for 2023 blev godkendt. 
 
 

 



 4 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: 
 Trappen kan være svær at komme op og ned af med en cykel. 
 Lis sender mail til Dorthe Larsen. 
  
 Turudvalg: 
 Tirsdagstuerne er slut. Fremmødet blev bedre til sidst. 
 Der har også været pænt fremmøde til weekendturene. 
  
 Trafikudvalg:  
 Johan kigger nærmere på lokale forhold. 
   
 Lokaleudvalg: 
 Vi frafalder måtteindkøb 
 
  
5 Eventuelt 
 Vedtægtsændringsforslag og andre forslag til Landsmødet blev behandlet. 
 Heriblandt forslaget indsendt af Johan på bestyrelsens vegne. 
 
 Dato for nytårshygge blev fastsat. 
  
 Vores kommende hvervefolder skal være klar senest d ¼ 2023 
 
 Børge påtog sig at holde trappen fejet. 
 

Snak om den besværlige krydsning af Slotsherrensvej i forbindelse med Voldgaden. 
Johan vil kigge på forholdene. 

 Generel snak om begrebet cykelveje. Kendes fra Nørrebrogade.  
 Kan vi få cykelveje i Rødovre? 
  
 
 
6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: mandag d 12. december 2022  kl. 19. 
 Flemming tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


