
 

Rødovre d. 19-10 2021 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 30 september 2021 
 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Lis Jakobsen, Henrik Friis 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og Børge Nielsen (2.suppl) 
 
Afbud: John Johnson  
 
Konstituering: 
 Formand: Lis Jakobsen 
 Sekretær: Lis Jakobsen 
 Næstformand: Flemming Nielsen 
 Kasserer: Birger Madsen 
 Øvrige: 
  Jens Spelmann 
  Johan Knudsen 
  John Johnson 
  Henrik Friis 

 1. suppl Susanne Sindberg 
 2. suppl Børge Nielsen 

 
 Vi i bestyrelsen har aftalt følgende: 
 Bestyrelsen vil fremover kun udsende mails, som er vedtaget i bestyrelsen 
 Og mails skal udsendes af cyklistforbundets sekretariat 

 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 24 juni 2021 
 Referatet godkendes,   

  
2 Korrespondancer: 
 D. 18/7 inviterer John Gade til Hvidovre- Brøndby afdelingens 40 års jubilæum. 
 Desværre var det ikke muligt med deltagelse fra vores side. 
 

D. 1/9 sender Lis mail til Hanne Østergaard ang. brug af fuldmagter ved afholdelse 
af generalforsamlinger. Hanne videresender forespørgslen til HB, da tilladelse skal 
gives af HB. 

 
6/9 oplyser Dorthe Larsen at Rødovre kommune ikke skal godkende 
vedtægtsændringer blot gemme dem. De nye vedtægter er tilsendt Rødovre 
kommune. 

 



31/8 oplyser Hanne Østergaard, at der er HB, der skal godkende eventuelle 
vedtægtsændringer. 1/9 sendes vores nye vedtægter til Hanne mhp arkivering og 
godkendelse. 

  
3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget, men der mangler fortsat afholdelse af flere 

”dyre” arrangementer. Pga forårets coronasituation blev der afholdt færre 
arrangementer i foråret. 

 
Lis har ansøgt om §6 stk 2 tilskud fra kommunen til forbrug i 2022. Svar endnu ikke 
modtaget. 

 
 Nyt revideret budget for 2022 blev gennemgået. 
  

 4 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: 
 Jens laver ny plan for åbning af værkstedet i foråret 2022. 
 Der har været pænt fremmøde til efterårets værkstedsaftener. 
  
 Turudvalg: 
 Turene kører godt. 
  Turplanlægningsmødet bliver torsdag d 18/11 
 Julefrokost planlagt til 11/12 
   
 Trafikudvalg:  

Jørgen Munch`s opfordring ved generalforsamlingen til ændringer af færdsel på 
Sorte bro og gennem beboelseskvarteret syd for mod øst er besigtiget af Johan og 
Lis. 
Jørgen Munch har fået tilsendt svarmail fra Johan: Sorte bro ligger i Kbh`s kommune 
og beboelseskvarteret er i privat regi. 

 
Peter Leth fra Gladsaxe (medl af cyklistforbundet) har også henvendt sig til os ang. 
Vestvoldsstiens uforløste potentiale. 
Peter ønsker, at voldstien får supercykelsti status, således at kørslen over vejene 
bliver mindre komplicerede. 
Vi har svaret (Johan og Lis), at vi henvender os til vores kontakt i Teknisk 
forvaltning ang. en løsning på den forvirrende passage af Slotsherrensvej. 

 
Sidsel Birk Hjuler (supercykelstiernes sekretariatchef) oplyser: Det ønskes at 
Vestvoldstien bliver en supercykelsti, men pga fredningskravene er denne rute endnu 
ikke blevet prioriteret af kommunerne. 

 Langs den nye letbane vil cykelstien få supercykelstistatus. 
 



John Gade og Thomas Otzen (begge fra Brøndby- Hvidovre afd) og Torsten 
Slotsbjerg (Roskilde afd) er alle dybt engageret i processen med at få opgraderet den 
kommende supercykelsti mellem Roskilde og Københavns centrum langs 
Roskildevej mest muligt. 
På nuværende tidspunkt ønsker de her og nu: Radar detektering til forlængelse af 
grønt lys med ca 10 sek, hvis der er en cyklist tæt på samt radar detektering, der 
sikrer nedtælling til lysskift. Også informationstavler, der kan fortælle hvilken 
hastighed, der skal køres med, for at nå over for grønt lys. Ved tværveje med 
begrænset trafik bør lyset kun skifte ved behov. 

 På længere sigt ønskes ved 3-4 kryds rundkørsler el tunneler el broer. 
 
 
 Bladudvalg: 
 Flemming og Jens vil lave et udkast til en hvervefolder. 
  
 Lokaleudvalg: 
 Fortsat ikke svar fra Kim trods gentagne mails ang toiletgulv samt brandmateriel 
 Rengøringsdag bliver lørdag d 27/11 kl 10 
 Johan vil indramme posters fra tidligere jubilæer. 
  
5 Eventuelt 

Virtuel afholdelse af generalforsamlinger (opfordring fra sekretariatet) blev 
diskuteret og vi besluttede, at det ønskede vi ikke. 

 
Den kommende generalforsamling bliver afholdt d 3/3-22 kl 19 i vores lokaler på 
Tinderhøj. Arne og Kirsten vil helholdsvis gerne være dirigent og referent. 

 
13/10 bliver den nye bro over Jyllingevej officielt indviet. Bestyrelsen opfordrer til at 
vi deltager og Lis udsender nyhedsbrev. 

 
Vores kommende 40 års jubilæum bliver holdt fredag d 28 januar 2022 fra kl 15. Vi 
skal have nedsat et planlægningsudvalg. 

 
 
6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 16. december. 2021  kl. 19. 
 Henrik tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


