
 Rødovre 5. februar 2017 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den2. februar 2017 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen og Jens Spelmann 
 

1 Godkendelse af referat fra mødet 17. november 
 Referat fra 17. november blev godkendt, men der blev gjort opmærksomt på, at 

referatet var generelt mangelfuldt.  
 

2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  - Brev af 2. dec. fra hovedforbundet; det er tid til at sende bevillingsansøgning 
 indeholdende regnskab 
 og ønske om at fysiske blade bør nedlægges 
 - Vi cykler til arbejde kampagne ( Vi deltager ej ) 
 Johan: 

 - Mail fra Tine Brandt Nielsen ( supercykelsti sekretariatet ): Johan bliver orienteret 
 om nye tiltag, Jens A får tilsendt nyhedsbrevene 
 - Mail fra Teknisk forvaltning vejing. Hans Georg Hybschmann: Svar af 1. jan 17 på 
sendt mail 
 Birger :  
 -Mail fra Kommunen: 4000kr er bevilliget 
 

 3 Post sendt 
 Birger: 

 -Der er sendt bevillingsansøgning d 16. jan til forbundet. Der er ansøgt om 7238 kr. 
 Der er budgetteret med 9100kr, men ultimo 2016 havde vi egenkapital på 1862kr. 
 Johan: 
 -Mail af 8. dec 16 sendt på trafikudvalgets vegne til Teknisk forvaltning 
 Jens A: 
 -Har haft telefonkontakt m sekretær Hanne Østergård: Budgetsudvalgsmødet 
 afholdes 9. feb. 
 

4 Økonomi 
 Afsluttet regnskab for 2016 er blevet revideret og underskrevet 
 I 2016 har der været et overforbrug på 136,99kr. Dette beløb er modregnet i 

kapitalkonto indestående, som derved ender på 1862,81kr 
 Nyt regnskab for start jan 2017 blev udleveret. Jubilæumsarr. kostede 1295kr  

 
 Vi aftalte på mødet følgende: I tilfælde af utilstrækkelig pengebevilling fra 



forbundet, vil vi sende en skrivelse mhp manglende beløb. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Af nyt værktøj er købt en egerspændingsmåler og en 

gearkabelmåler. 
 
 Turudvalg:  Alle storkbh`s turbeskrivelser ligger hos Jens S 
. 
 Trafikudvalg:  Udvalget er i gang sammen med Teknisk forvaltning at 

forbedre fremkommeligheden i trafikregulerende kryds for 
ligeud- og højresvingende bløde trafikanter. Processen er stadig 
undervejs 

    Lis har haft en cykeltur med Hans Hybschmann 
    Birger deltog 19. jan. i borgermøde for lokalplanen, bykernen. 

Her blev fortalt, at der er planer om at ændre Rådhusstien til en 
vej, Rådhusvej. 

 
    Vi aftalte følgende på mødet: Der skal sendes en skriftlig 

indsigelse til lokalplanen. Birger er tovholder 
 
 Bladudvalg:  Næste lokalblad omdeles sammen med tur-kataloget 
 
 Lokaleudvalg: Fremtidig plan 
    Jalousi-skabet i baglokalet skal tømmes af Jens A. De sager, der 

skal gemmes, anbringes i det flyttede glasskab. 
    Jalousi-skabet skal på genbrugsstationen, Jens S kører. 
    Porcelænsskabet`s indhold skal Jens S og Lis gennemgå. 
 

6 Eventuelt 
   Flemming melder Jens S, Johan og Lis ind i lukket facesbook-gruppe for 

medlemsvalgte og repræsentanter. 
 
   Henrik Friis skal have personlig beked om at få lagt de enkelte referater på 

hjemmesiden. 
 

7 Næste møde 
   Det næste bestyrelsesmøder blev aftalt til 9. marts 2017 kl. 14.00.  
   Birger tager brød med. 
  
 

  
Ref. Lis 


