
                                                                         Rødovre d. 9. jul. 2020 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  28 maj 2020 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
Afbud:    
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 6. februar 2020  
 Referatet godkendes,   
 

 1.1Konstituering 
  Formand: Jens A. 
  Næstformand: Lis 
  Sekretær: Flemming 
  Kasserer: Birger 
 

2 Korrespondancer: 
 Birger: 
 10-02: Forbundet har bevilliget de ansøgte 3850 kr. 
  
 Nordea bank har bedt om persondata for Birger og Jens A. Disse har banken modtaget. 
 Yderligere har banken oplyst, at der vil blive sendt nyt hævekort til Birger, som vil være et 
 Visa-kort. 
   

 Jens Andersen: 
  26-02: Dorthe har svaret, at vedtægterne kun skal arkiveres og ikke godkendes 
 (kommunens procedure) i foreningsportal. 
 Birger har kode-login til foreningsportalen, men kan ikke komme ind på sin 
 computer. Det aftales at Birger sender kode-login til John, som vil prøve fra sin 
 computer. 
11-03: Evaluering af forårsseminar i Odense, hvor også Henrik deltog. Seminaret var 
 givtigt for webmaster. 
1-05:   Information om at butikken i Rømersgade lukker. 
 Det kommende landsmøde vil blive reduceret mht. forplejning. 
 
7-05:  Nye anvisninger fra forbundet til webmaster(e) vedr. hjemmesiden. 
 
17-05: Svend Hansen boende på Mariehøj har sendt sin mail-korrespondance med teknisk 
 forvaltning til Jens A. angående forhold på Rødovrevej. 
 Johan og Lis vil kigge på klagepunkterne. 
  

3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget. 



 Har modtaget det ansøgte beløb fra Rømersgade. 
 Kassebeholdningens overskud ved årsskiftet er ikke blevet modregnet som tidligere. 
 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Johan og Lis undersøger hvornår værkstedet må åbnes og under hvilke forhold. 
  
 Turudvalg: 
 Statsministerens næste udmelding afventes mht. max. forsamling. 
 Hvis vi fortsat kun må være 10 i alt giver Jens A. Henrik og turlederne besked 
 herom, da tilmelding til aktuelle turleder vil være gældende.  
 
 Trafikudvalg:  
 Mht. forbedring af cykelforhold på Viemosevej har Kongebro oplyst at forbedringer 
 ikke bliver til noget pga. prisen. 
  
   

5 Eventuelt   
 
  

6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 16. juli. 2020  kl. 19. 
 Flemming tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


