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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (9. november 2020) 

• Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 
• Ingen meddelelser. 

 

B. Kassereren 

• Vi har fået tildelt 7200 kr. for 2021, og har 1000 kr. tilbage i driften. 

• Der står 2800 på Cykling uden alders konto. Det er § 18 midler. Peter vil undersøge, om de skal til-

bagebetales. 

 

C. Øvrige 

• Ingen meddelelser 

 

 

4. Orientering fra Grønt Råd(ved Peter og Gert) 

• Der kar været 4 virtuelle –, og 2 delvist virtuelle møder under coronakrisen. 

• Seks personer genopstiller ikke ved næste valg til Grønt Råd. Det vil berøre Trafikgruppen hårdt. 

Kun Gert og Peter vil være tilbage. 

• Peter er endnu ikke afklaret mht., om han vil tage en periode til. 

• Gert vil videresende indbydelsen til valget til Grønt råd til bestyrelsen. 

 

 

5. Cykelcaféens arrangement med fællesspisning på Posthuset 
Michael Hansen fra frivillighedsområdet planlægger en månedlig møderække på Posthuset, hvor inte-

resserede foreninger kan fortælle om deres virke. Cykelcaféen/BMS har lagt billet ind på at deltage i 

et sådant arrangement d. 29. september 2021. 

Se i øvrigt Peters udsendte mail af 24. april 2021. 

• Vi (BMS) har valgt at stå for arrangementet på Posthuset onsdag d. 29. september. 

Arrangementet indebærer, at vi står for fællesspisningen (dækker op, anretter maden, rydder op 

og vasker op), og fortæller om Cykelcaféen, Cykling uden alder, samt BMS. Måske vil en aktivi-

tetsmedarbejder fra Sønderhaven også deltage. Planen er, at vi (arrangørerne) møder 16-16:30. 

Nærmere info om arrangementet på et senere tidspunkt. 
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6. Ballerup for målene arrangement 
Ballerup Kommune afholder i samarbejde med oplysningskampagnen ”Danmark for Målene”, en Ver-

densmålsdag i Ballerup d. 20. august 2021. En Verdensmålsdag i Ballerup afløser en ’Verdensmålsfesti-

val’, og skal ses som mulighed for at oplyse og involvere borgerne omkring FN’s Verdensmål. Verdens-

målsdagen er en formidlingsmulighed for såvel kommunens ’interne’ aktører, som mellemfolkelige aktø-

rer og erhvervsvirksomheder i kommunen.  

 

Verdensmålsdagen udgør på den led en platform for forskelligartede aktiviteter i Ballerups byrum, men 

med et samlende fokus på oplysning og involvering omkring Verdensmålene. Tanken er, at aktiviteterne 

og formidlingen primært indeholder et lokalt og målrettet fokus – deraf titlen, ’Ballerup for Målene’.  

 

’Ballerup for Målene’ vil finde sted på Banegårdspladsen i Ballerup, samtidig med åbningsdagen af 

Ballerup Musikfest. 

Vi er inviteret til at deltage. 

Se i øvrigt Peters udsendte mail af 1. juni 2021. 

• Bestyrelsen talte om at deltage med bod med udstilling af el-cykler, samt tilbyde ”kvik-cykelefter-

syn” af de besøgendes cykler. 

 

 

7. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

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

• OPRYDNING OG UDSMIDNING! 
Nogle af udvalgsmedlemmerne synes – stadig – det er et stort problem, at der ikke hersker en an-

stændig oprydnings- og udsmidningskultur på værkstedet. 

Vi mener, det skal være således, at de som benytter værkstedets faciliteter, rydder op og fejer snavs 

væk inden værkstedet forlades. 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

• Ingen nyheder. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Bestyrelsen vedtog at arrangere følgende ture: 

- 29.08.21: Grønne cykelruter i København. Ca. 45 km. Jørgen arrangerer.  

- 12.09.21: Store Cykeldag på Flyvestation Værløse. Ca. 40 km. Peter arrangerer. 

- 12.12.21: Juletur. Med det traditionelle, efterfølgende arrangement ved værkstedet. 

- 01.01.22: Godmorgentur. Ca. 10 km. Peter arrangerer. 

- 27.02.22: Fastelavn. Ca. 15 km. Tøndeslagning og madpakkespisning ved værkstedet. 

                   Peter arrangerer. 

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

• Peter orienterede om, at vi nu har fået en kontaktperson i kommunen. Det er Søren Fischer Jepsen 

Søren er Mobilitetsrådgiver, og er at finde i Center for By, Erhverv & Miljø, Team Mobilitet. 

Peter kontakter Søren om et møde. 
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8. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder, samt generalforsamling 2021 

• Bestyrelsesmøde mandag d. 6. september kl. 19:30 i værkstedet. 

• Generalforsamling mandag d. 20. september kl. 19:30 ved værkstedet. 

 

 

9. Eventuelt 

• Intet under eventuelt. 


