
 Albertslund den 4. juni 2015 
 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. april 2015 
 Til stede:  Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Jens Spelmann, Johan 

Knudsen og Lis Jakobsen 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet 9. marts 
 Referat fra 17. april blev godkendt, idet der dog manglede to ting: Jørgen skal have fjernet 

private ting inden 28/6 og Jens A. og Birger rydder op i gamle papirer. 
 
2 Post Modtaget 
 Johan har modtaget brev fra Rømersgade om Øresundstog. Hovedbestyrelsen tager selv 

møde, hvorefter Johan vil blive orienteret. 
 Birger har modtaget brev fra cyklistforbundet om begrænset tildeling af penge. 
 
3 Post sendt 
 Johan har sendt og modtaget mail om varme:  Vi har fået rumføler og varmen skulle herefter 

være OK. 
Johan har skrevet til politiet om krydsning af Hvidovrevej ved Kongeslusen. Kopi sendt til 
Rødovre og Hvidovre kommune og Svend Erik Pedersen. 

 
4 Økonomi 
 Vores ansøgning om 6843,- kr. fra cyklistforbundet er besvaret med en bevilling for 2015 

på 5150,- kr. Vi skal således beskære vores budget med 1693,- kr. En mulig løsning på 
dette problem kunne være: Cykelture skæres fra 1300 til 1000, Turkatalog skæres fra 850 
til 224, Mødeomkostninger skæres fra 650 til 592, Budget generalforsamling skæres fra 
1000 til 841, Kontorhold skæres fra 350 til 200, Budget bogcafé skæres fra 200 til 0 og 
Værksted skæres fra 700 til 500. Herefter passer budgettet med indtægterne. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Henning er ny kontaktperson for udvalget. Jens S. vil tage foto af 

værktøj. 
 Turudvalg:  Jens S. vil spørge alle med mail-adresse om de vil tilmeldes 

facebookgruppen: "Cyklistforbundet i Rødovre". 
 Trafikudvalg: Johan er ny kontaktperson for udvalget. 
    Børges hul venter til efteråret når den nye bro over Jyllingevej er sat op. 
 Bladudvalg:  Næste blad kommer i juni med referat fra generalforsamlingen. 
 Lokaleudvalg: Jens Spelmann har fået gratis internet. Johan ville kontakte skolen om 

ruden i mødelokalet, som er i stykker. 
 
6 Eventuelt 
 Jens A. deltager i møde på Rødovregård 22. april om Damhustorvet. 
 
7 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt 8/6 kl. 14.30. Lis sørger for kager. 
 
 ref. Flemming 


