
 

Rødovre d. 21 02 2022 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  17 februar 2022 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Henrik Friis, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann, John Johnson og Børge Nielsen 
Afbud:    
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 24. januar 2022 
 Referatet godkendes,   

  
 

2 Korrespondancer: 
 Flemming: 

 Afventer svar på mail sendt til Ole Pedersen ang pris for et styk hvervefolder. 
 Lis: 
  Der er sendt ansøgning om økonomisk støtte til Grøn Festival arrangementet. 
 Vi har fået bevilliget de ansøgte 500 kr. 

Mail til John Barber ang lån af deres børnecykellegeudstyr. Vi må gerne låne og skal 
kontakte ham igen, når tiden nærmer sig. 

 Susanne fra Roskilde afdeling sender os lykønskning i anledning af jubilæet. 
Både Birger og jeg modtager mail fra Hanne Hounsgaard ang formular til udfyldning 
af regnskab for 2021 samt oversigt over posteringer på konto. 
Mail fra Dorthe Larsen, som takker for vores store indsats, med at få overholdt alle 
de mange corona retningslinjer. 
Birger og jeg får endnu en mail fra Hanne Hounsgaard at vi er bevilliget 4650kr incl 
500kr til grøn festival. 
Mail fra Hanne Hounsgaard, at der IKKE bevilliges penge til trykning af det 
Storkøbenhavnske turkatalog. 

 Jeg har sendt afslaget videre til de implicerede afdelinger og afventer svar fra dem. 
Henning Liljendahl oplyser, at der på facebook står noget om fordeling af 
afdelingerne mellem HB medlemmerne, Rødovre skulle ikke være nævnt. 

 Vi afventer, at blive orienteret på mail. 
  
 

3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget 

Birger gennemgår budgettet for 2022 efter det bevilligede. Vi aftaler, at lave få 
ændringer i posteringerne, så både trykning og grøn festival optræder i budgettet. 
Birger retter til. 

 

 



 4 Udvalg 
 Turudvalg: 

Flemming har fået lavet de sidste tilretninger til store cykeldag sammen med Dorthe 
Larsen. 

  

5 Eventuelt 
Flemmings udkast til hvervefolder gennemgås. Der er nogle justeringer, der skal 
foretages inden næste bestyrelsesmøde. Henrik og Johan vil sender nogle ideer til 
Flemming. 

 
Dagsordenen og årsberetningen til generalforsamlingen gennemgås og Lis retter til 
inden der udsendes nyhedsbrev d 18. februar. 

 
 På næste bestyrelsesmøde skal planlægning af grøn festival påbegyndes 
 

6 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 24 marts 2022 kl. 19. 
 Børge tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


