
                                                                         Rødovre d. 9 nov 2019 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.  16 okt 2019 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 5 sept 2019  
 Referatet godkendes,   

  

2 MODTAGET MEDDELELSER 
 Flemming : 
 17/9 fra Trine Stjernø / Forbundet: Vores vedtægtsændringer er blevet gemt i systemet. 
 18/9 fra Dorthe Larsen / Rødovre kommune: Vores vedtægtsændringer er blevet videresendt 
 til Kim Halvberg. 
    
 Birger : 
 7/10 fra Rødovre Kommune: Et generelt svar på Birgers høringssvar ( I høringssvaret 
 har Birger gjort opmærksom på, at der i kommunen findes en nord/sydgående cykel- 
 og gangforbindelse, som vores lokalforening ønsker bevaret ), efter at 
 høringsperioden på den nye midtby er udløbet: Rødovre kommune har umiddelbart 
 ikke eksisterende planer om ændringer i systemet 
 10/9 fra Rødovre kommune: Vores ansøgning om tilskud på 3850 kr. er modtaget . 
 

3 AFSENDTE MEDDELELSER: 
 Flemming: 
 13/9 sendte Flemming mail til henholdsvis Forbundet og Rødovre kommune om vores nye 
 vedtægtsændringer. 
  
 Birger :  
 27/9 sendte Birger mail til Rødovre kommune indeholdende tilskudsansøgning. 
 

4 Økonomi 
 Økonomien er stadig god, er under budget. Se status blad. 

 
 5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Værkstedslederne har diverse indkøbsønsker. Disse bevilliges der penge til bortset 
 fra til oliespray. Olien i almindelig flaske må indkøbes. 
 Kaffe- og kagetilbuddet i forbindelse med værkstedsaftenerne vil fortsætte november 
 måned ud. Hvordan det fremtidige tilbud om kaffe og kage vil blive, aftales på 
 turplanlægningsmødet d 21 november. 
  
 



  
 Turudvalg: 
 D 21 november til planlægningsmødet skal aftales om deltagere til betalingsture skal 
 indbetale et beløb i forbindelse med tilmelding. 
 Yderligere skal der på mødet henstilles til at turlederne overholder færdselsreglerne, 
 den annoncerede hastighed samt sørger for, at få dem med tilbage, som ønsker det.  
 Sæsonens sidste ture har dels været velbesøgte og dels med ganske få deltagere. 
  
 Trafikudvalg:  
 Ø-tilskudsordning er skævvridende for bløde trafikanter, da det er meget dyrt for dem 
 at komme med de små færger med eller uden cykler, da disse ikke kan opnå rabat på 
 overfarterne. 
 Hvad mener Forbundet om det?? 
 Jens A vil indhenter svar herpå ved Landsmødet. 
 Trafikudvalget aftaler møde til onsdag d 6 nov kl 13 hos Lis. På dette møde skal der 
 tales om vejchikaner, manglende vejbelysning, generel lysregulering for gående, 
 manglende cykellysstander og manglende afstribning på supercykelstien. 
   
 Bladudvalg: 
 Mail udsendes medio november bl.a. indeholdende dato for næste generalforsamling, 
 27 februar 2020 
   
 Lokaleudvalg: 
 Udvendig trappe nærmest skolens hovedindgang er blevet fint istandsat. 
 de dårligste stole er blevet udskiftet med polstrede stole. 
 Oprydningen gennemføres på kommende rengøringsdag. 
  

6 Eventuelt   
 Mødet med de 2 universitetsstuderende, som blev afholdt før sidste bestyrelsesmøde 
 forløb godt. 
 Jens A vil modtage et skriftligt resultat af opgaven/undersøgelsen til januar 

 
 

8 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde torsdag d 28 nov kl. 19. 
 Flemming tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


