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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (11. november 2019) 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter har deltaget i møde med Frivillighedsrådet. Det handlede om ”Det nye gadekær”. Dvs. om, 

hvorledes man kommer videre med arbejdet med at få nye frivillige til forenings- og klubarbejdet i 

Ballerup Kommune. Frivillighedsrådet vil indkalde til to lørdags-arrangementer, hvoraf det ene vil 

være målrettet unge borgere. 

• Peter har modtaget invitation fra forbundet til et møde med Supercykelsti Sekretariatet d. 25. april. 

Ingen af mødedeltagerne meldte sig som interesserede. 

B. Kassereren 

• I kassererens fravær kunne Peter oplyse, at forbundet har tildelt os de søgte 9.500 kr. 

I dette beløb er der inkluderet en beløbsramme på 5.000 kr. til at holde vort 25. års jubilæum for. 

C. Øvrige 

• Der arbejdes stadig på det kommende turkatalog for Storkøbenhavn & Roskilde. Peter og Lejf har 

netop modtaget det endelige udkast til korrekturlæsning. 

 

4. Orientering fra Grønt Råd (ved Peter) 
Peter orienterede om følgende emner, som har vor interesse: 

• Der er afsat 2 millioner kr. til rep. af cykelstier. Om nødvendigt  kan yderligere midler søges. 

• Cykelsti på Lundebjerggårdsvej. 

• 250.000 kr. til yderligere udvikling af Harrestrup Ådal. Bl.a. etablering af ekstra vandbassin til regn-

vandsopsamling, færdiggørelse af støjvold mod motorvejen, samt etablering af cykelsti på Sydbuen, 

under motorvejsbroen. 

5. Generalforsamling 2020 (16. marts) 
Planlægning mm. 

• Følgende er på valg:  Bestyrelsesmedlemmer (2 år): Susanne og Gert. 

Suppleanter (1 år): Karin og Frode. 

Revisor og – suppleant (1 år): Birthe og Thomas. 

Delegerede til landsmødet 2020: Gert og Lejf. 

I skrivende stund mangler kun at vide, om Thomas ønsker genopstilling. Peter ar-

bejder på sagen. 

• Sekretærens forslag til dagsorden blev godkendt. Peter sørger for, at forbundet udsender den pr. mail 

til medlemmerne. 

• Peter har bedt forbundet om en opdateret medlemsliste til brug ved generalforsamlingen. 

• Karin og Peter sørger for indkøb. 
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6. Udvalgsarbejdet 

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

• Frode varsler mere oprydning og rengøring. (Oprydning gælder også arbejdsbordene!!!). 

B. Bladudvalget (Helge, Karin, Peter) 

• Intet nyt. 

C. Turudvalget (Frode, Peter, Jørgen) 

• Frode ønsker at udtræde af udvalget. 

D. Trafikpolitisk udvalg (Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter, Thomas) 

• Vi har modtaget et indlæg om uhensigtsmæssige trafikforanstaltninger på Harrestrupvej. 

Den er videresendt til kommunen. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Dato for næste bestyrelsesmøde (som skal være konstituerende), besluttes af den nyvalgte bestyrelse 

umiddelbart efter den kommende generalforsamling. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Mandag d. 16.03.20, kl. 19:30, ved værkstedet (generalforsamling). NB: Bestyrelsen mødes kl. 18:30. 

 

8. Eventuelt 

• Sønderhaven har nu modtaget rickshawen til kørestolsbrugere. 

• Under punktet Grønt Råd spurgte Frode, om man i forbindelse med de tiltagende problemer med 

oversvømmede vejarealer, som følge af øgede regnmængder, ikke kunne begynde med at rense de 

utrolig mange tilstoppede riste langs vejene. 

Peter oplyste, at det ikke var en sag for Grønt Råd, men derimod for Teknik og Miljø. 


