
 Rødovre den 30. januar 2018 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018 
Til stede: Birger Madsen, Flemming Nielsen,  Jens Andersen,  
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
Afbud fra: Lis Jakobsen   
 
1 Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2017  

  Referatet godkendes. 
 
  2 Post Modtaget 

Johan: 4/1 fra Plejehjem Lotte på Frederiksberg. De mangler piloter til cykling uden alder. Det bliver ikke 
os.  

  Birger: om digital postkasse. Det er endelig lykkedes efter første forsøg i 2013. 
 15/12: Budgetansøgning og regnskab fra Rømersgade. 
 6/1: Regnskabsudtog fra 2017 fra Rømersgade. 
 Fra Rødovre Kommune har vi modtaget 5.000,- kr., i stedet for de sædvanlige 4.000,- kr.  
 Jens A: mail om at regnskab er udskudt fra ny regnskabschef. 
 Mail om ny hvervefolder. 

Mail om hvordan det går i afdelingen og rykker om svar på denne mail. Det skal bruges til møde i marts i 
Odense.  

 Har været til hvervemøde 12-13/12 i Rømersgade. 
: 
3 Post sendt 

Johan: 12/12 til Anders Villum Andersen. Trappe mod parkeringsplads bliver droppet. Dørpartier vil blive 
renoveret. 

  
4 Økonomi 

Årsregnskabet for 2017 er afsluttet. Sammenlignet med 2016 har vi brugt 798,76 kr. mere i 2017. Her er 
ekstraudgifter til jubilæum på 1295,- kr., cykelture på 429,31 kr., værksted på 317,50 kr., 
medlemsarrangementer på 229,14 kr., generalforsamling på 175,- kr., kontorhold på 152,25 kr., lokaler på 
80,66 kr. og gaver på 15,- kr. Samtidig er udgifterne faldet med 39,- kr. til turkatalog, mødeomkostninger 
med 98,30 kr. gebyrer med 242,50 kr. og bladdrift med  1515,30 kr. Det sidste beløb skyldes i høj grad at 
regnskabsudtoget fra 6/1 kun indeholdt 2 ud af 3 portoudgifter til bladudsendelse. Rømersgade bliver dog 
ikke snydt. I stedet for at de tager penge fra vores driftregnskab, tager de penge fra vores formue. Birger 
afholder revisionsmøde før næste bestyrelsesmøde, hvor regnskabet underskrives af hele bestyrelsen. 

 
 5 Udvalg 

Værkstedsudvalg: Jens S. har købt lidt og fjernet det gamle konfur. Han vil sætte svejseværktøj til salg i 
den blå avis. Johan tager kontakt til Tinderhøj Skoles koordinator mhp at skolen vil oprette midlertidig 
cykelværksted. Lis, Jens S og Johan skal til møde med skolen om dette. 
Turudvalg: Henning L. og Flemming bruger meget tid på turkataloget, som skal sendes til Jens S. 
omkring 1. februar for at være klar til udsendelse i starten af marts. 

 Trafikudvalg: Jens A fortalte at der skal være bycykler i Rødovre.  
Birger vil kontakte den nye formand for trafikudvalget angående den nord-sydgående cykelrute gennem 
Rødovre.  
18 – 20 steder skal det være tilladt at svinge til højre for rødt, det er foreløigt tegnet op på asfalten. 

 Bladudvalg: Det nye lokalblad udkommer til marts sammen med turkataloget. Vi mangler ca. 40 
mailadresser. De vil blive efterlyst i bladet.. 

 Lokaleudvalg: Håndværkerne er i gang med at renovere det toilet hvor det gamle konfur stod.  
 
6 Næste møde 

Næste møde blev aftalt til torsdag den 15. februar kl. 19. Det er efter mødet ændret til mandag den 12. 
februar. Udkast til årsberetning udsendes inden mødet. Vi spiser æbleskiver. 

Ref. Flemming 


