Albertslund den 2. januar 2008

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 29. november 2007
Til stede:
Fraværende:

Birthe Hallbäck, Jesper Wang Larsen, Birger Madsen, Henning Liljendahl,
Flemming Nielsen og Jørgen Behrens
Jens Andersen

1 Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat fra 19. november 2007 blev godkendt uden kommentarer.

2 Post Modtaget
DCF: Invitation til VCTA 2008. (Åbningsarrangement 7. april 2008)
DCF: Opfordring til at arrangere cykeltur 8. juni (Store cykeldag)
Mails vedrørende cyklistforhold:
1) Jyllingevej/Tårnvej biler har grønt lys først
2) Ejbybro: Træbro lappet på 2 meter, men der mangler meget. Der er mørkt.

3 Post sendt
Mails vedrørende cyklistforhold: Henning har svaret på ovennævnte mails

4 Økonomi
I perioden fra 23/10 til 29/11 2007 har vi haft udgifter på 2684,75 kr. Der er brugt 254,25
kr. til cykelture, 744,50 kr. til medlemsarrangementer, 117,75 kr. til mødeomkostninger,
849,- kr. til bogcafé, 240,- kr. til lokaler og 479,25 kr. til bladdrift. Per 30/11 har vi 6936,65
kr. tilbage til resten af året. Jørgen ville købe en pedalaftrækker for ca. 200,- kr. Birger skal
have alle regninger for 2007 senest 15. januar 2008.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg:
Turudvalg:

Trafikudvalg:
Bladudvalg:

Vagtplan for foråret 2008 blev lavet den 12. november. Henning og
Jørgen deles om vagterne.
Efter turplanlægningsmøde den 6. november er programmet udvidet
med en ølsmagningstur den 4/10 2008 og en tur til Dragør 22/2
2009, begge ture i samarbejde med Københavns afdelingen.
Henning har købt bog af Peter Olesen med 5 ture i København og på
Frederiksberg.
Intet til dette punkt.
Næste lokalblad skal omdeles i første halvdel af marts sammen med
turkataloget.

6 Landsmøde
Ændrede regler for antallet af delegeredde. Fremover skal vi have 2 delegerede og en
supleant.
Ændrede regler for reduceret kontingent. Grænsen for halvt kontingent blev sat op fra 21 til
26 år.

7 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til torsdag den 21. februar kl. 19.00, bl. a. til behandling af
indkomne forslag til generalforsamlingen.
reff. Flemming

