
 Albertslund den 20. november 2006 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. oktober 2006 
Til stede: Birger Madsen, Jens Andersen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen, Jørgen Behrens og  
  Jesper Wang Larsen 
 
1 Godkendelse af referat fra forrige møde 
 Referat fra 16. oktober godkendt uden bemærkninger. 
 
2 Post Modtaget 
 Kommunen: Tilskudsansøgning for 2007 skal indsendes inden 11/10. 
 Kommunen: Lokalplan for området ved Islevbrovej/Viemosevej 
 DCF: Lokalblade 
 Mail fra Merethe Hansen: Møde på Rødovre Rådhus 26/10 om Store Cykeldag 2007. Flemming 

deltager. 
 Mail fra Tine Klitgaard: Møde på Ishøj Rådhus 8/11 om Store Cykeldag 2007. Flemming deltager. 
 
3 Post sendt 
 Vi har svaret kommunen og søgt om 9.000,- kr. ud af et budget på 18.000,- kr. 
 
4 Økonomi 
 Frem til 19. oktober var der brugt 5.827,- kr. ud af et samlet budget på 16.050,- kr. Det lille beløb 

skyldes manglende opgørelser fra Rømersgade, idet vi kun har fået opgørelser frem til 31/7. Der er i 
mellemtiden udsendt 2 lokalblade, som giver ekstra udgifter på i mellem 2.600,- kr. og 3.000,- kr. Det 
blev vedtaget at købe 5 skifterammer til ca. 515,- kr. Der blev talt om at hæve budgettet for jubilæet 
fra 3.000,- kr. til 4.000,- kr. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Vagtplanen for foråret 2007 skal laves mandag den 27. november.  
    Finn Kristensen vil gerne starte som ny værkstedsleder.  
    Henning indkøber glögg til den 27/11. 
 Turudvalg:  På turplanlægningsmødet torsdag den 2. november er tilmeldt 2 nye turledere: 

Karin Thomsen og Arne Madsen. Finn Ørssleff holder pause som turleder i 
2007. 

 Amtsgruppeudvalg: Amt- og HURudvalg nedlægges, men Turkataloget, som er startet under 
Amtsgruppeudvalget fortsætter. 

 Trafikudvalg:  Det blev foreslået, at Jens, Henning og Susanne mødes og ser på rundkørslen, 
hvor Veronikavej rammer Rødovrevej. 

 Bladudvalg:  Årets sidste lokalblad er udsendt. Næste blad omdeles sammen med 
turkataloget i marts 2007. 

 
6 25-års jubilæum 
 Jørgen og Henning finder ud af, hvem der skal inviteres: tidligere aktive, landsformand, direktør og 

borgmester m. fl. 
 
7 Landsmøde 
 Ændringsforslagene, som skulle behandles på det kommende landsmøde blev diskuteret. Ordet 

"Lokalafdeling" skulle erstattes af "Afdeling", samtidig med at Amtsafdelingerne nedlægges. 
 
8 Eventuelt 
 Næste møde bliver aftalt til torsdag den 23. november kl. 19.00. Til dette møde vil Jørgen indkøbe 

kage. 
 reff. Flemming 


