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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (6. december 2021) 
Godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Cykelcaféen har fået tilskud på 3.174 kr. fra kommunens § 18 pulje. De er søgt til fejring af caféens 

10 års jubilæum, samt kaffe til det ugentlige sociale samvær. 

• Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Charlotte Holtermanns deltagelse i Cykelcaféens tur d. 

14. februar, blev grundet sygdom udsat til 11. april. 

• Vi har fået invitation til cykeldemo i Vallensbæk. Er nogen interesseret, så kontakt Peter. 

• Peter er blevet kontaktet af Brydehuset (råd og vejledning for borgere med psykiske og sociale ud-

fordringer), med henblik på, om interesserede borgere derfra kan deltage i Cykelcaféens ture som et 

led i deres behandling. 

Umiddelbart er vi er usikre på, om der kan opstå situationer, vi ikke magter at løse. 

En af de ansatte på Brydehuset kører med en dag, så vi kan få mere information om sagens omfang 

og eventuelle udfordringer heri. Måske skal vi betinge os, at en ansat fra Brydehuset deltager i de 

ture, hvor der er borgere med fra stedet. 

• Peter meddelte, at han ikke ønsker at genopstille til Grønt Råd. 

 

B. Kassereren 

• Vi har 1400 kr. på vor bankkonto. 

• Budget for 2022 er indsendt, og vi har fået bevilget 4100 kr. 

• Vi har – endnu engang – fået overført 4700 kr. til afholdelse af vort 25 års jubilæum, vi grundet co-

ronaen har måttet udsætte et par gange. 

• Regnskab 2021 er klar til revidering. 

 

C. Øvrige 

• Gert oplyste, at forbundet holder forårsseminar i Odense lørdag d. 21. maj 2022. Endnu ikke noget 

om indholdet. 

 

4. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

A. Værkstedsudvalget (Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter) 

Intet nyt. 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

Peter opdaterer jævnligt vor hjemmeside. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Vi afholder den traditionelle fastelavnstur, med efterfølgende frokost samt tøndeslagning ved værk-

stedet. 

• Peter undersøger, om han kan arrangere en Københavnertur, måske d. 22. maj. 

• St. Cykeldag på Værløse Flyveplads (i september). 

• Jubilæumstur kunne være i august/september. F. eks. til madpakkehuset i Harrestrup Ådal. 
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D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas) 

Peter holder kontakten til Søren (kommunens mobilitetsrådgiver) om diverse forhold af cyklistmæssig 

interesse. 

 

5. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag d. 07.03.22, kl. 19:30 i værkstedet. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 27.02.22, kl. 10:00 – 13: 00: Fastelavnstur, som slutter med tøndeslagning ved værkstedet. 

Mandag d. 07.03.22, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde. 

Mandag d. 21.03.22, kl. 19:30: Generalforsamling. 

 

6. Eventuelt 
Intet. 


