Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2004
Til stede
Afbud

Jesper Wang Larsen, Birger Madsen, Paul Rasmussen, Flemming Nielsen, Jens Andersen
og Henning Liljendahl.
Susanne Sindberg.

Referent

Henning.

1 Godkendelse af referat fra foregående møde
Referat fra 27/1 godkendt.

2 Post modtaget
Afsendt
5/3

Fra
Kulturelt Samråd

Vedr.
Indkaldelse til generalforsamling i Kulturelt Samråd 31/3.

3 Post sendt
Intet.

4 Økonomi
Birger orienterede om den økonomiske status, som ikke gav anledning til kommentarer. Der er
bevilget tilskud fra DCF på kr. 3.200, og kommunens tilskud på kr. 4.000 er overført til vores konto.
Der er knapt kr. 11.600 til rest til resten af året.

5 Generalforsamling
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Paul og Susanne har meddelt at de ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.
Flemming sørger for indkøb af øl, vin og vand, og Henning sørger for indkøb af småkager samt brød
og diverse pålæg.
Bestyrelssmedlemmerne bedes møde kl. 18:00 på værkstedet.

6 Udvalg
Værkstedsudvalg Jørgen har indkøbt et par aftrækkere.
Turudvalg
Flemming fortalte at fastelavnsturen til Dragør havde haft ca. 30 deltagere i alt.
Heraf kørte 4 af Rødovres medlemmer med fra Tinderhøj, mens 7 af
medlemmerne mødte op i Rømersgade.
Flemming nævnte at det måske for fremtiden skulle overvejes at spare lidt på
kilometrene og køre direkte til Birkedammen, og dér mødes med holdet der starter
i Rømersgade.
Turkataloget for Storkøbenhavn er blevet omdelt af Flemming, Susanne, Jens og
Henning til de af vores husstandsmedlemmer der bor i Rødovre. Udenbys
medlemmer samt medlemmer hvor det ikke var muligt at aflevere bladet i
postkassen har fået dette sendt med posten.
Flemming gjorde opmærksom på at det nyeste turkatalog for Storkøbenhavn
havde et par fejl i beskrivelsen af VCTA-arrangementet. Henning lovede at
informere de turansvarlige i de forskellige afdelinger.
Amtsudvalg
Intet nyt.
Trafikudvalg
Intet nyt.
Der er foreløbigt aftalt 3 steder til åbningsarrangementet:
VCTA
Annexgårdsvej
Jørgen, Knud og Poul
Roskildevej / Tårnvej
Jens og Birger
Jyllingevej / Islevdalvej
Verner og Henning
Henning undersøger om det er muligt at få hjælp udefra til at besætte endnu et
sted.
Henning sender info til kampagnesekretariatet om lokale aktiviteter.
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7 Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde aftales af den nyvalgte bestyrelse på generalforsamlingen.
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