Albertslund den 28. oktober 2004

Refer at af besty relsesmøde den 21. oktober 2004
Til stede:
Fraværende:

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

1 Godkendelse af r efer at fr a for r ige møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2 Post Modtaget
Fra forening til forening (fra kommunen: et tilbud om materialeliste med ting, der kan lånes ud til andre)
Lokalblade (Der produceres stadig lokalblade, selv om de ikke kommer ud med cyklister)
Lokalplan 99 for boliger ved Slotherrensvej/Lisbjergvej
Indsamlere til Dansk Flygtningehjælp søndag den 14. november (Brevet sendt til alle foreninger i
Rødovre)
Indkaldelse til Amtsgruppemøde 2. november

3 Post sendt
4 Økonomi
Frem til 21. oktober er der bogført udgifter til 5.400,-. Tilbage til resten af året er der 6.500,-. Siden
sidst er bogført et skruetrækkersæt til værkstedet. Nogle småbeløb er endnu ikke bogført, det omfatter
bl. a. 25 krus til 50 kr, papir til lokalblade 100 kr og frimærker til lokalblade 225 kr. Henning køber
sikringer. Af større udgifter til resten af året har vi i budgettet en ny farvepatron til printeren til ca.
1.000,- kr. Her bør vi inden næste møde overveje muligheden for i stedet at købe en ny
printer/skanner/kopimaskine. Kommoden i køkkenet, hvor bestikskuffen al for mange gange er havnet
på gulvet skal udskiftes. Jørgen skaffer priser til næste møde.

5 Udv alg
Værkstedsudvalg:

Paul er midlertidigt udtrådt af værkstedsudvalget på grund af dårligt ben.
Henning og Jørgen dækker Pauls vagter. Jørgen laver ny vagtplan for første
halvår af 2005. Jørgen opfordrede Jesper til at gå ind i værkstedsudvalget. Til
den sidste værkstedsaften indkøber Henning 100 æbleskiver, 2 * 3 l rødvin,
marmelade, flourmelis, glöggekstrakt, mandler og rosiner.
Turudvalg:
Flemming delte turstatistik ud til Jesper, Henning og Jens. Til turudvalgsmødet
den 4. november indkøber Flemming rødvin og ost. Den 22. maj 2005 vil
Dansk Cyklist Forbund gennemføre "den store cykel dag". Alle afdelinger
opfordres til at gennemføre et cykelarrangement. Det passer fint med, at vi kører
Tour de Rødovre denne dag.
Storkøbenhavnsudv.: Intet nyt.
Amtsgruppeudvalg: Der er indkaldt til møde 2. november.
Trafikudvalg:
Henning, Jens og Susanne vil registrere bomme i Rødovre.
Bladudvalg:
Årets sidste lokalblad er omdelt i oktober, med omtale af turplanlægningsmøde
(4/11 kl. 19.00), glöggaften (29/11 kl. 19.00), julefrokost (4/12 kl. 17.00) og
generalforsamling (15/3-2005 kl. 19.00).

6 Eventuelt
Næste møde: Blev aftalt til torsdag den 25. november kl. 19.00.
Landsmøde 2004
reff. Flemming

