
 Albertslund den 25. februar 2015 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 
 Til stede: Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Johan Knudsen og Lis Jakobsen 
  
1 Godkendelse af referat fra mødet 13. november 2014 
 Referat fra 10. februar blev godkendt. 
 
2 Post Modtaget 
 Jens har modtaget brev om møde i supercykelstiudvalget. 
 Jens har modtaget brev om møde i Rømersgade om ny letbane ved Ring 3. 
 Birger har modtaget brev fra Kommunen om børneattest ved deltagere under 15 år. 
 Birger har modtaget brev fra Kommunen om tilskud på 4.000,- kr. for 2015 (9/1). 
 Bestyrelsen har modtaget brev fra Jens Spelmann om lovforslag til generalforsamlingen (12/2) 
 
3 Post sendt 
 Birger har sendt ansøgning til Rømersgade om tilskud på 6843,- kr. for 2015. 
 Johan har sendt brev til Rømersgade om cykelmedtagning i Øresundstogene. 
 Birger har sendt brev til Kommunen om Damhustorvet. (Cykling fra Hvidovrevej mod nord til 

Damhussøen). 
 
4 Økonomi 
 Udgifter fra 13/11 til 31/12 udgør 3.552,80 kr. Fordelt med cykelture 323,50 kr., 

medlemsarrangementer 775,50, værksted 805,5, bladdrift på 1.490,30 kr. og 3 mindre poster på 
158,- kr. Året sluttede med et overskud på 310,85 kr. Kommunens tilskud på 4.000,- kr. er 
modtaget 16/1-2015. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Vagtplan for forår 2015 er startet. 
 Turudvalg:  Turplanlægningsmøde er afholdt og beskrivelserne kommer i turkatalog 

og lokalblad i starten af marts. 
 Trafikudvalg:  Se post sendt, hvor Johan og Birger har skrevet til Rømersgade og 

Kommunen om Øresundstog og Damhustorvet. 
 Bladudvalg:  Næste blad kommer i marts med turbeskrivelser (sammen med 

turkataloget). 
 Lokaleudvalg:  Johan fortalte, at Børge har tilbudt at forære afdelingen en 

opvaskemaskine. Vi blev enige om at sige nej tak. Jens Spelmann mente, 
at vi kunne få internet gratis. Det skal undersøges nærmere. 

 
6 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt 19/3 kl. 14.00. 
 
7 Generalforsamling 
 Jens og Birger er på valg til bestyrelsen, de genopstiller begge. Herudover har vi to ledige 

bestyrelsespladser, hvor nye kan komme ind. Jann Larsen er på valg som revisor, han 
genopstiller. Lis og Flemming genopstiller som landsmødedelegerede. Henrik Friis sørger for 
mad og Flemming for drikkevarer. Flemming kopierer de papirer, som skal bruges. 

 ref. Flemming 
 


