
                                                                         Rødovre d. 11 feb 2019 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 24 januar 2019.  
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen,  
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
   
 
1 Godkendelse af revideret referat fra mødet d.29 nov 2018  
 Referatet godkendes,  

  
  

2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  9/12 og 21/12 mails fra hverveudvalget ang om hverveudvalget fortsat skal eksistere. 
 HB vil tage deres tidligere beslutning om nedlæggelse af hverveudvalget til fornyet 
 overvejelse. 
 17/12 Mail fra Henning L. ang at Christian Breinholt gerne vil tage vagter i 
 cykelværkstedet. 
 8/1 2019 mail fra forbundet ang " cykelland nu "; som er en ny kampagne forbundet 
 lancerer 10 januar. Kampagnen er bygget op om små film, interaktive kort, til at 
 markere farlige / utrygge steder på og også 4 kendte ambassadører til at italesætte 
 kampagnens mål. Rødovre afd. har ingen tiltag foretaget i forbindelse med denne 
 kampagne. 
 5/1 mail fra forbundet ang kampagnen; " vi cykler til arbejdet ". Rødovre afd. 
 deltager ikke i denne kampagne 
 17/1 mail fra Lisbeth Sommer ang afspærringen på Voldgaden. Jens A vil 
 videresende mailen til teknisk forvaltning og samtidig dermed give Johan besked 
 herom. 
 Jens A vil svare Lisbeth Sommer, at han har underrettet kommunen om hendes ønske 
 om at få åbnet en cykelpassage nu mens arbejdet ligger stille. 
 
 
 Johan: 
 12/12 mail fra Georg Hybscmann ang hvad der blev drøftet på mødet på Damhus 
 Torvet d 11 dec. 
 30/8 2018 mail fra Georg Hybscmann ang kommunens anbefalinger på hvor behovet 
 for nye cykelstier er størst. 
 Johan videresendte dette svar til det " lille trafikudvalg ".  Johan vil nu også sende 
 svaret til resten af bestyrelsen. 
 17/12 mail / Nyhedsbrev fra supercykelstier. Denne mail er videresendt til hele 
 bestyrelsen. 



  
  Birger : 
 8/1 mail fra Nordea ang at Rødovre kommune har indsat 4.000 kr på kontoen. 
 Frem og tilbage mails ang tilskudsansøgningen for 2018 til forbundet. 
 Tilsyneladende kunne vi have haft flere penge til forbrug, men denne afklaring kom 
 først 21 januar 2019.  
 
 
 
3 Post sendt 
 Jens Andersen: 
 24/1 mail til Lisbeth Sommer om, at han vil tage Lisbeth`s mail med til vores 
 bestyrelsesmøde 24 jan.. 
   
 
 Johan: 
 17/12 mail til Georg Hybscmann ang vores kommentarer til mail a 12/12 fra mødet 
 på Damhus Torvet. 
  
 
 Birger :  
 20/12 mail til forbundet ang tilskudsansøgning på 5.125kr for 2019. 
  
 
 
4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi for 2018 har holdt budgettet. 
 Det afsluttede regnskab for 2018 er blevet revideret og blev samme dag underskrevet 
 af bestyrelsen. 
 Rødovre kommune har bevilget 4.000kr . 
 
 

 
 5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Der er endnu ikke udarbejdet værkstedsplan for foråret 2019. 
  
 
 
 Turudvalg: 
 Henning har modtaget tekst for samtlige lokalarrangerede ture for 2019. 
 Udarbejdelse af turkatalog 2019 er startet. 
 Store cykeldag i Rødovre bliver søndag d 16/6 



 Lokal afd. / Flemming har tur d 8/9 i kommunens regi. Turen vil blive annonceret i 
 Rødovre avis. 
  
 
 Trafikudvalg:  
 Der skal sendes info om udvalgets arbejde i det forgangne år til brug i formandens 
 beretning til generalforsamlingen. 
  
 
 Bladudvalg: 
 Årets første mail vil blive udsendt indenfor 1 uge. Denne mail vil indeholde  
 indkaldelse til generalforsamling. 
 
 
 Lokaleudvalg: 
 Vasken på det nye toilet er endnu ikke fastgjort 
  
 
 
 
6 Generalforsamling 
 Den samlet bestyrelses har indgivet et vedtægtsændringsforslag til 
 generalforsamlingen. 
 
 De bestyrelsesmedlemmer som er på valg ønsker alle genvalg. 
 
 28/2 møder bestyrelsen kl 18 
 Lis medbringer småkager 
  
 
 
 
  

Ref. Lis 


