
                                                                         Rødovre d 27 dec 2018 
 

Revideret referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  29 nov 2018 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
   
 

 1 Godkendelse af referat fra mødet d. 23 okt 2018 
  Referatet blev godkendt. 
  

 

2 Post Modtaget 
  

 Jens Andersen: 
  5/11 mail fra Hanne Østergård ang. nye tiltag til styrkelse af børnecykling i 
 kommunerne. 
 6/11 mail fra hverveudvalget ang. at næste møde i arbejdsgruppen er 26 nov. 
 20/11 mail fra Jette Gotsche ang. aftalerne mellem HB og hverveudvalget. Jette 
 skriver, at hverveudvalget nok ikke helt har forstået sin rolle. Hverveudvalget skal 
 give input til HB, som så får flere informationer til at kunne træffe afgørelser. 
 Hverveudvalget skal ikke træffe egne afgørelser. 
 
 Birger : 
 28/10 mail fra Jan Kongebro ang. projektet, udvidelse af Hvissingegrøften. Mailen 
 oplyser, at Ourestien ligger i Glostrup kommune og at stibredden bibeholdes i 
 forbindelse med grøft arbejdet. 
 29/11 mail fra Rødovre kommune: Kommunen vil støtte vores lokalafd. med 4000 
 kr. i det kommende år. 
 
 Jens S: 
 29/11 mail fra Trine, Rømersgade ang: Forbundet har bevilget 9400kr. til udgivelse 
 af det nye turkatalog i papirform. 
 
 
 

3 Post sendt 
  
 Flemming: 
 4/11 blev der sendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til de medlemmer 
 med kendt mail adresse 
 4 og 5 nov. blev der omdelt 48 breve, til medlemmer uden kendt mail adresse, med 
 invitation til ekstraordinær generalforsamling. 



 ( i forbindelse med brevomdelingen har Flemming modtaget mail adresse på 
 yderligere 3 medlemmer ) 
 14/11 mail til Hanne Østergård ang. dato for næste ordinære generalforsamling, som 
 bliver 28 feb. 2019. 
 
 

4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er fortsat under budget 
 

 
 5 Udvalg 

  
 Værkstedsudvalg: 
 Det nye koncept for værkstedsaftnerne opstarter 1. marts 2019. Værkstedet holder 
 lukket i januar og februar. Flemming vil orientere om dette i næste nyhedsmail. 
 
 Turudvalg: 
 Der har for nylig været turplanlægningsmøde. Den kommende cykelsæson har mange 
 fine tirsdags- og weekendture på programmet. Vi har også fået 2 nye turledere. 
 Tirsdagsturene vil også i 2019 starte kl. 18.30 fra Tinderhøj. 
  
 Trafikudvalg: 
 Johan og Lis har kigget på venstresvingsproblematikken ved Rødovre station, uden at 
 finde det utrygt eller vanskeligt at svinge til venstre fra Rødovre Stationsvej til 
 Storekær. 
 Johan har undersøgt cykelvejenes hældninger rundt omkring i kommunen. Det tyder 
 på, at ved hældninger spec. i tunneller under veje på mindre end 10% tillades 
 cykling. Ved større hældninger, som f.eks. hvor Højnæsvej føres under 
 Roskildevej, ønsker kommunen ikke uhindret cykel- og handikapkørsel. 
 Højnæsvejtunnelen har 22,6% mod nord og 12,1% mod syd. Derfor må vi  opgive 
 ønsket om cyklingspassage i tunnelen under Roskildevej for nuværende.  
  
 Bladudvalg: 
 Ny mail udsendes inden udgangen af 2018 bl.a. omhandlende generalforsamling 28 
 feb.. 
  
 Lokaleudvalg: 
 Der er blevet indkøbt en Nilfisk multi ( tør  / våd ) støvsuger. 
 
 
 

6 Eventuelt   
 En længere snak om hvordan implementeringen af vedtægtsændringerne skal foregå. 



 Er endnu ikke faldet på plads. 
 
 Jann Larsen har sagt god for at være dirigent ved kommende generalforsamling. 
  
 

7 Diverse  
 Uændret fra sidst 
 
 

8 Næste møde 
 
 Næste bestyrelsesmøde er torsdag d 24 januar 2019 kl. 19.00 
 Jens A tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


