
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 11.oktober 2021 

 
Tilstede: Carl-Erik, Gert, Frode, Karin, Lejf, Peter, Susanne 

Afbud: Ingen 
Referent: Lejf 

 Side 1 af 2  

C:\Users\Else\Dropbox\atj\DCF\BMS referater\BMSref 211011_konst. bestyrelsesmøde.docx 17.10.21 

1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (6. september 2021) 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen (20. september 2021) 
Sekretæren startede med at gøre opmærksom på ikke mindre end tre dato/årsfejl i referatet. 

➢ Dels i opremsningen af kommende arrangementer (se de korrekte datoer under punkt 8). 

➢ Dels årstallet (2020) i angivelsen af datoen for dette konstituerende bestyrelsesmøde (som jo er i 

2021). 

Sekretærens egen kommentar: For ukritisk brug af ”copy-paste” fra tidligere dokumenter. Undskyld! 

Referatet blev godkendt med ovennævnte rettelser. 

4. Konstituering 

A. Valg af sekretær 

Lejf blev genvalgt. 

 

B. Valg til stående udvalg (forperson markeret med fed skrift) 

Værkstedsudvalg: Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter. 

Infoudvalg: Peter, Karin, Helge. 

Turudvalg: Peter, Jørgen. 

Trafikpolitisk udvalg: Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas. 

 

5. Ny delegeret til Landsmødet 2021 
Peter Bendix træder ind som suppleant for Susanne Bisgaard, som har måttet melde afbud. (Forbundet 

er underrettet herom). 

 

6. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter orienterede om Cykelcaféens arrangement ”Fællesspisning” på Posthuset d. 29. september. 

Arrangementer var det første i en serie af månedlige arrangementer med forskellige foreninger som 

værter. Vi synes, vort arrangement gik godt – selv om vi kun fik et nyt medlem. 

• Peter orienterede kort om arrangementet ”Lanceringen af Ballerup Kommunes nye Frivillighedspo-

litik”, som foregik på Posthuset d. 22. september. 

• I kraft af, at Sundhedshuset gratis kaffe ordning til Cykelcaféen stopper med åres udgang, vil vi sø-

ge §18 midler til dækning af udgiften. 

 

B. Kassereren 

• Kassereren kunne oplyse, at vi har 370 kr. til resten af året. Der er der søgt om at få overført 1500 

kr. fra Forbundet til vor bankkonto. 
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C. Øvrige 

Der var ingen øvrige meddelelser. 

 

7. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

A. Værkstedsudvalget (Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter) 

• Frode rykker kraftigt for fjernelse af det, som allerede er sorteret fra, og puttet i kasser. Han vil gerne 

forhindre, at noget herfra bliver flyttet op på hylderne igen! 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

• Peter er stadig flittigt skrivende til hjemmesiden. Ellers ikke noget nyt. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Udvalget overvejer hvilke ture, der kan køres i 2022. 

 

D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas) 

• Udvalget følger arbejdet på Skovvej (herunder løsning på problemet med vand på cykelstien ved 

Egebjergvej). 

 

8. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder, samt generalforsamling 2022 
Mandag d. 06.12.21, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde i værkstedet. 

Mandag d. 07.02.22, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde i værkstedet. 

Mandag d. 07.03.22, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde i værkstedet. 

Mandag d. 21.03.22, kl. 19:30: Generalforsamling i lokalet ved værkstedet. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 12.12.21, kl. 13:00 – 17:00: Juletur, med gløgg, æbleskiver og pakkespil ved værkstedet. 

Lørdag d. 01.01.22, kl. 10:00 – 12:00: Godmorgentur. 

Søndag d. 27.02.22, kl. 10:00 – 13: 00: Fastelavnstur, som slutter med tøndeslagning ved værkstedet. 

 

9. Eventuelt 
Hvem har fjernet kalenderen ved opslagstavlen?? 

Ingen meldte sig! 

 

Intet yderligere under punktet Eventuelt 


