Referat fra Bestyrelsesmøde i Cyklistforbundet i Rødovre 28.10.03
Mødt: Henning, Jens, Paul, Birger, Jesper, Flemming og Susanne
1. Godkendelse af referat fra d.9.9.03 godkendt med enkelte rettelser:
Julefrokost er kl. 17.00 og net-adressen til vores hjemmeside er www.dcf.dk/lokalafd/roedovre
Flemming har ikke fået 2. udgaven af referatet. Paul vil gerne have referat fra ALLE møder, husk det når
der sendes via mail, at der endnu er nogle der ikke har mail. Jens kan stadig ikke læse de mail vi sender
til ham, så han må også på postlisten.
2. Post modtaget
DCF: lokalblade
Rødovre kommune: lokalplan fra Roskildevej mellem Tårnvej og Veronicavej.
R.K. Børnekulturpolitik forslag sendes inden d.6.nov. (vi har ikke nogen.)
R.K. Referat fra trafiksaneringsmøde for område 8, Hendriksholm og Kærene.
DCF: ingeniørforeningen holder møde d.4.nov om computersimulering af menneskekroppen .
DCF: Håndbog for lokalafdelingerne er på nettet.
DCF: Lygtetælling i uge 47.
DCF: Kbh. Amtsgruppe ved Mike, der holder møder med amtet om cykelstier, der skal repareres.
3. Post sendt
Birger til Rødovre Kommune: en ansøgning om tilskud på 5.955kr til 2004. Det er 1/2-delen af vores
budget.
4 Økonomi
Budget er renskrevet. Der er 9.684 kr. tilbage i 2003.
5 Udvalg
Værksted: Vagtliste er lavet. Der er desværre meget lidt aktivitet på værkstedet. Paul foreslår vi laver en
lille folder som kan deles ud på turene. Flemming og Paul laver det.? Flasker til svejseanlægget skal
fyldes op, Henning spørger Jørgen, hvor man kan få det gjort.
Turudvalg: De sidste 4 ture er kørt. der var god tilslutning til 28.9 og 5.10. lidt få til d. 14.9.
Turplanlægningsmøde d. 6. nov. kl.19.00. Flemming køber lidt brød. Henning deltager i møde med vort
svenske broderfolk om diverse ture til sommer.
Amsudvalg: ikke noget nyt.
Trafikudvalg: Lygtetælling i uge 47. Vi skal tælle 1 time 1 dag i ugen fra mandag til fredag før kl. 7.00
eller efter kl. 16.00. Der tælles 2 grupper: 1 med korrekt lygte, 2: ikke korrekt lygteføring.
Jens tager Valhøjs Alle/Tårnvej. Henning tager Jyllingevej/Rødovrevej. Susanne tager ved
Elvergårdsvej/Rødovrevej. Tallene sendes til Henning, hurtigt efter tælling.
6. Diverse
Landsmøde d 1.-2. nov.
Jens er delegeret, Henning, Jesper og Flemming deltager også.
Der er 2 forslag til afstemning 1: færre medlemmer i HB. 2. Repræsentanterne skal også have
stemmeret. Forbundets revisorer har udtrykt kritik af for sen opfølgning på ændringer i budgettets
foudsætninger. Se mere i Aktivcyklisten. Henning foreslår at folk deler sig ved gruppearbejdet. Vi er ca.
23.000 medlemmer nu.
Aktivweekend:
d. 8.-9.11. Vi skal bo på St. Heddinge vandrehjem. Vi tager tog til Køge hvor vi mødes kl. 11.30 på Sstationen. Vi spiser frokost i Køge og fortsætter med tog til St. Heddinge ankomst ca. 13.45
Henning, Flemming, Jesper, Birger, Jens og Susanne deltager. Henning laver et program/oplæg til
mødet. Vi tager selv lagner og håndklæder med. Vi spiser i St. Heddinge og får ikke noget særlig på
vandrehjemmet, da det er for dyrt.

Gløgaften d. 24. nov. sørger Henning for, da han har vagt.
Næste bestyrelsesmøde d. 25.nov. kl. 19.30
Julefrokost d. 6.12. kl. 17.00 Flemming og Susanne er i komitéen.
reff. Susanne rettet 4.11.03

