Referat af bestyrelsesmøde 4. februar kl. 19.30 i FC lokale 0.1
Fraværende: Jesper, Jytte
1. Referent vælges
Leni
2. Bemærkninger til forrige referat
iab
3. Generalforsamling 4. marts
På valg er: Leni, Ole, Jytte og Hanne (blev valgt som suppleant for 1 år) og 2
suppleanter
Mødetid kl. 18, se dokument for GF for øvrige oplysninger
Formandsskifte i afdelingen
Leni vil gerne stoppe. Vi satser på 2020 som et overgangsår, så Hanne overtager i
2021.
4. Lokalt VCTA-arrangement
Vi laver en lokal konkurrence og Leni søger om midler dertil. Vindende hold er holdet
med flest cykeldage og km iflg. ligning: (antal cykeldage:personer) x (antal
km:personer). Vinderholdet får 3.500 og 1.500 kr går til gavemedlemskaber til de
første 10, som indberetter et forslag til forbedring af cykelsti/cykelrute, forudsat at de
ikke i forvejen er medlemmer.
Leni annoncerer den lokale konkurrence i lokale medier. Vi aftaler med det vindende
hold, hvor gaveoverrækkelsen skal ske (på virksomheden eller på kommunen eller på
torvet).
Leni tjekker, om hovedbestyrelsen laver intromedlemskab til ALLE VCTA-deltagere, iflg.
forslag fra Landsmødet.
5. Cykelture i 2020
Iab
6. FC Nytårskur
Hanne har været til Nytårskur og har reklameret for os.
7. Møde med kommunen den 11/12, se referat
Iab
8. Igangværende arbejder: Holmegårdsvej, Selskovvej, Tamsborgvej, sti bag
sundhedshus, sti foran svømmehal (?)
Leni skriver til Ivan og spørger til sti foran svømmehal, skilteprojektet og hvordan det
går med missing links listen.
9. Stier i byen, der trænger til forbedring: bag VUC, langs s-banen (HammersholtvejJagtvej)

Iab
10. Cykelstativers udformning (mail fra Kirsten Dalgaard)
Ole undersøger materiale med anbefalinger for cykelstativer.
11. Nytårsmail til medlemmer
Iab.
12. Referat fra Arkitektur, Byplan og Trafik udvalg
Iab.
13. Hjemmeside
Ole har tjekket vores nye hjemmeside på Cyklistforbundets nye hjemmeside, og den er
OK, men kun med de mest nødvendige oplysninger. Ole vil opdatere med mange af de
oplysninger vi havde før. Det er nemt at ajourføre i det nye system.

B-møder i 2020:
(Ole korsang man- og torsdage)

