Referat fra Bestyrelsesmøde i Cyklistforbundet i Rødovre d. 27.01.04.
Mødt: Jens, Flemming, Jesper, Birger, Henning, Susanne lidt senere.
Afbud fra Paul.
1. Referat og dagsorden godkendt. Vores webmaster hedder Henrik Friis.
2. Post modtaget
DCF: Lokalafdelingsblade fra andre afd. til Cyklister nr. 1.2004
Rødovre kommune: Kommunalplan og Agenda 21 strategi.
do.
: Lokalplanforslag på Rødovre Parkvej
do..
: Lokalplan for Horsevænget.
DCF : Tidsplan for VCTA 2004 som er fra 19.4. til 16.5.
DCF : Referat fra møde i StorKbh.s trafiksikkerhedsråd.
DCF : Månedsbrev fra januar, også sendt på mail til dem med mail.
Mike og Jørgen Hansen: udfyldt klageskema ang. Voldgadens krydsning af Jyllingevej.
DCF : Temamøde i Odense 27.-28 marts Medlemshvervning. Flemming, Jesper, Henning deltager.
Reklame : om Sportspræmier fra et firma i Rødovre.
DCF : Medlemsstatistik. vi er ikke steget i medlemstal i 2003, men faldet lidt, blot ike så meget som på
landsplan.
Medlemstal 2002: Rødovre 393 DCF 23.577
Medlemstal 2003: Rødovre 379 fald på 3,6% . DCF 21.697 fald på 8%
3. Post sendt
Birger: ansøgning til DCF om tilskud på 3.180kr.
Henning til DCF: Vi holder generalforsamling d. 23.marts 04 kl 19.00 i vores lokaler.
Flemming til Århus. 2 kg lokalblade til Cyklister 1.
Skovtur d. 1 feb. til Oxbjerget ved P-pladsen, angående den nye motorvej.
4. Økonomi.
Birger afleverede regnskab. Se vedlagte.
vi har fået 4.000 kr fra Rødovre Kommune. Regnskabet skal revideres inden generalforsamlingen, så
det gør Birger klart.
5. Udvalg
Værkstedsudvalg: Håndrens skal købes.
Turudvalg: Hovedstadens Turprogram kommer ca. 1 marts. Flemming, Henning, Susanne og Jens
deler det ud.
Amtsudvalg: Storkbh.s Trafiksikkerhedsråd har holdt møde med bl. evaluering af Cyklistkampagnen :
”Tænk dig om” . Mange havde lagt mærke til den, især skiltene ved vejkanten.
VCTA: Henning deltager i møde på tirsdag i planlægning. Vi gør stort set det samme som sidste år.
Note: På koordineringsmødet blev det aftalt at åbningsarrangementet er d.23.3. Så vi uddeler poser d.
23. marts kl 7.00 til 9.00. Vi satser på at kunne uddele materialer 4-5 steder. Der efterlyses derfor nogle
frivillige, der kan hjælpe med uddeling. Frivillige kan henvende sig til formanden. Steder hvor vi vil dele
ud: Rødovre S-station, Tårnvej/Roskildevej, Jyllingevej/Islevdalsvej, Damhusengen/Elvergårdsvej og
Tårnvej/Slotsherrensvej.
6 EVT. Skemaerne fra Aktivweeekenden er ikke færdige endnu, men vi taler om det til
generalforsamlingen.
Næste møde: Tirsdag d. 9 marts kl 19.30 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde inden d. 9.3.
Generalforsamling d. 23. 3. kl 19.00.

reff. rettet d. 19.2.04 Susanne

