Albertslund den 4. juni 2007

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. april 2007
Til stede:

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

1 Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat fra 24. marts 2007 godkendt uden bemærkninger.

2 Post Modtaget
Intet til dette punkt.

3 Post sendt
Intet til dette punkt.

4 Økonomi
I perioden fra 1/1 til 19/4 2007 har vi haft indtægter på 6600,- kr. og udgifter på 7150,- kr.
Alle indtægter har været tilskud fra Rødovre kommune, som er brugt 100 %. Herudover er
vores formue faldet 550,- kr. fra 5090,- kr. 1/1 til 4540,- kr. 19/4. Vi forventer stadig at få ca.
9000,- kr. fra DCF til at dække vores udgifter resten af året.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg:
Turudvalg:
Trafikudvalg:
Bladudvalg:

Støjdæmpning af stole: Der vil blive eksperimenteret med at sætte
gamle cykelslanger uden på de vandrette rør, stolene står på.
Der er indkøbt et nyt hjulbygningsapparat.
Jens ændrer ikke i Tour de Rødovre ruten.
Broen ved Hvidsværmervej tages ned og der sættes en ny op med 10
% stigning.
Årets andet lokalblad udsendes til juni. Referat fra
Generalforsamlingen udgør halvdelen af bladet.

6 VCTA 2007
Åbningsarrangement med uddeling af æbler. Her deltog 5 fra DCF og 3 fra Agenda gruppen.
Der blev delt 800 poser ud på én time.
Tilmeldinger: Den 19/4 lå tilmeldingerne 17 % højere end sidste år.
Lokale præmier: Henning har aftalt med kommunen at årets præmier skal være
adgangsbilletter til Vestbadet´s nye Wellness, Kurbad og Motionscenter.

7 Aktivaften
Tilmeldinger: Et par af de aktive havde ønsket at tager mand/kone med, det blev afvist for at
holde udgifterne nede. Henning afklarer hvor mange af dem, der ikke har svaret på
invitationen, som ønsker at deltage.
Program: Diskussion af afdelingens aktiviteter.
Fortæring: Henning supplerer drikkevarerne op, Flemming indkøber lasange og Birthe køber
ost.

8 Eventuelt
Næste møde blev fastsat til 7. juni kl. 19.00
Temamøde 14.-15. april i Odense: Her blev drøftet højresvingende lastbiler, hvordan vi får
flere aktive, cykelture og trafiklegedage.
reff. Flemming

