Albertslund den 19. november 2007

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007
Til stede:
Afbud:

Birthe Hallbäck, Jens Andersen, Birger Madsen, Henning Liljendahl,
Flemming Nielsen og Jørgen Behrens
Jesper Wang Larsen

1 Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat fra 16. oktober 2007 blev godkendt uden kommentarer.

2 Post Modtaget
DCF:
Kommunen:

Lokalblade
Ansøgningsskema for tilskud 2008

3 Post sendt
Birger har udfyldt og afsendt kommunens ansøgningsskema

4 Økonomi
I perioden fra 16/8 til 23/10 2007 har vi haft renteindtægter på 6,35 kr. og udgifterne i
perioden har været på 591,25 kr. Der er brugt 182,- kr. til cykelture, 82,- kr. til
mødeomkostninger, 16,50 kr. til porto, 98,25 kr. til værksted og 212,50 kr. til gaver. Per
23/10 har vi 9621,40 kr. tilbage til resten af året. Birthe fik lov at købe stofduge for op
til 1.000,- kr.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg:
Turudvalg:
Trafikudvalg:
Bladudvalg:

Vagtplan for foråret 2008 skal udarbejdes den 12. november.
Denne dag skal det også diskuteres, hvor tidligt vagtlederne kan
forlade værkstedet.
Turplanlægningsmøde afholdes den 6. november kl. 19.00.
Henning, Birger, Jens, Flemming og Birthe lovede at komme.
Det blev vedtaget at købe ost og rødvin for ca. 200,- kr.
Intet til dette punkt.
Lokalblad nummer 4 kommer snarest. Til brug for dette blad
blev det vedtaget at holde generalforsamling torsdag den 6.
marts 2008 og julefrokost lørdag den 1. december.

6 Landsmøde
Mødet afholdes 26., 27. og 28. oktober i Hvidovre. Henning, Jens, Jesper og Flemming
deltager. Forslag om at sætte grænsen for halvt kontingent op fra 21 til 26 år, mindst 2
delegerede fra alle afdelinger og en række forslag fra Erik Meyer Jørgensen om
gennemførelse af cykelture blev diskuteret.

7 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til torsdag den 29. november kl. 19.00. Samtidig blev fastlagt
et bestyrelsesmøde til torsdag den 21. februar 2008 til behandling af indkomne forslag
til generalforsamlingen.
reff. Flemming

