
 Albertslund den 16. marts 2016 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. februar 2016 
 Til stede:  Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Johan Knudsen og  
   Lis Jakobsen 
 Afbud:  Jens Spelmann 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet 26. november 
 Referat fra 9. februar blev godkendt. Dog mente Lis at udvalgsformænd skulle noteres. 
 
2 Post Modtaget 
 Johan har fået svar fra Bondam om "Cyklister vil have mere plads" (3/12) 
 Hanne Østergaard har sendt lokalblads skabeloner 2016 (19/1) 
 Jens har fået mail om ny kontaktperson til HB. Det er Natasha Carstens fra Vestegnen. 
 Birger har fået brev fra kommunen om, at vi har modtaget 4.000,- kr. 
 
3 Post sendt 
 Birger har sendt bevillingsansøgning til Rømersgade (16/1) 
 
4 Økonomi 
 Af vores årsbudget på 11.507,- kr. havde vi per 31/12 brugt 9.506,58 kr., således at året 

slutter med et overskud på 2.000,42 kr. Fra 26/11 til 31/12 har udgifterne været 4.873,25 
kr. fordelt med 369,- kr. til cykelture, 728,50 kr. til medlemsarrangementer, 70,- kr. til 
møder, 16,50 kr. til porto og gebyrer, 783,90 kr. til værksted, 386,50 kr. til lokaler, 260,- 
kr. til gaver og 2.258,85 kr. til bladdrift. I 2016 har vi frem til 11/2 brugt 131,- kr. til 
møder, porto og gebyrer. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Registreringen af fremmødte giver meget små tal. Der skal ryddes 

mere op på værkstedet. 
 Turudvalg:  Årets første tur 7/2 er gennemført med i alt 20 deltagere. 
 Trafikudvalg:  Damhustorvets lokalplan er vedtaget. Johan vil opspore, hvem der er 

ansvarlig for supercykelstier i Rødovre. Johan og Jens A vil 
gennemgå ændringer i trafikplanen. Er manglende ting gennemført ? 

 Bladudvalg:  Næste blad omdeles i starten af marts med omtale af vores cykelture i 
2016, sammen med turkataloget. 

 Lokaleudvalg: Lis foreslog, at indholdet i de to glasskabe i møderummet gennemgås. 
Hvis det er muligt at reducere indholdet til det ene skab, kan det andet 
eventuelt fjernes. 

 
6 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 17. marts 2016 kl. 14.00. Johan køber kager. 
 
 ref. Flemming 


