
 Albertslund den 3. marts 2008 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. februar 2008 
Til stede: Birthe Hallbäck, Jens Andersen, Birger Madsen, Henning Liljendahl,  

  Flemming Nielsen og Jørgen Behrens 

Afbud:  Jesper Wang Larsen 

 

1 Godkendelse af referat fra forrige møde (torsdag den 29. november 2007) 
 Referat fra 2. januar 2008 blev godkendt uden kommentarer. 

 

2 Post Modtaget 
 Forslag til behandling på generalforsamling: Finn Kristensen om ekstra åbning på værksted 

 Mails om kommuneplaner 

  Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2006 - 2018 (forslag) 

  Strategi 2007. Plan- og Agenda 21 strategi (forslag) 

  Milestedet - nedrivning af højhuse. Vedlagt Sammenfattende Miljøvurdering 

 Rødovre Kommune: Godkendt tilskud på 3000,- kr. for 2008. 

 

3 Post sendt 
 Mails fra Henning til DCF vedrørende medlemstal for 2007 til brug for årsberetning 

 Fra Birger til DCF med anmodning om driftstilskud for 2008 

 

4 Økonomi 
 I perioden fra 29/11 til 31/12 2007 har vi haft udgifter på 2961,50 kr. Der er brugt 2469,- kr. 

til bladdrift ( kopiering og porto til blad nr. 3 og 4 ), 408,50 kr. til medlemsarrangementer, 84,- 

kr. til mødeomkostninger. Jubilæet i januar 2007 har haft en indtægt på 169,- kr., idet tomme 

flasker og kasser er blevet afleveret. Vores formue ved årets udgang var 4149,21 kr. 

 

5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Vagtplan for foråret 2008 er endnu ikke kommet på hjemmesiden. 

 Turudvalg:  På www.rk.dk er kort og turbeskrivelse til store cykeldag den 8. juni 

2008. Turprogram for Hovedstadsområdet er sendt fra Henning til 

Finn. 

 Trafikudvalg:  Intet til dette punkt. 

 Bladudvalg:  Næste lokalblad skal omdeles i første halvdel af marts sammen med 

turkataloget. 

 

6 VCTA 
 Henning har sendt ansøgning til forvaltningen. DCF har hævet underskudsgarantien fra 5000,- 

kr. til 6000,- kr. Henning har 4 fra agenda 21, og 4 fra DCF (Lis Madsen, Lissy, Jens og 

Henning) til at dele æbler ud. 

 

7 Generalforsamling 
 Udarbejdelse af generalforsamlingsmateriale: Henning skriver og kopierer. 

 Klarlægning af kandidater:  Alle genopstiller bortset fra suppleantposter, der besættes på 

generalforsamlingen. Flemming meldte sig som ekstra 

landmødedelegeret. 

 Forslag til dirigent og referent: Henrik og Birgitte spørges 

 Planlægning af fortæring: Henrik og Birgitte får 500,- til madindkøb. Flemming sørger for 

drikkevarer. 

 reff. Flemming 


