
 Rødovre 21. marts 2017 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den13. marts 2017 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
  Webmaster Henrik Friis deltog i starten af mødet og Cyklistforbundet 
Rødovre`s hjemmeside blev gennemgået mhp rettelser 
 
Den delvis nyvalgte bestyrelse blev konstitueret 
 Formand: Jens Andersen 
 Næst-formand: Lis Jakobsen 
 Kasserer: Birger Madsen 
 Sekretær: Flemming Nielsen 
 Øvrige medlemmer: Jens Spelmann, John Johnson og Johan Knudsen 
 Lis Jakobsen blev valgt som referent af bestyrelsesmøderne 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet 2. februar 
 Med følgende rettelse under pkt 4 Økonomi linje 2 ”i stedet for overforbrug skal stå 
 underskud” blev referatet godkendt 
 
2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  - mail fra Hanne Østergaard ang. seminar 1. april for formænd og HB-medlemmer. 

Seminaret ledes af konsulent Helle Staberg, der har erfaring i  
organisationsudvikling i medlemsorganisationer. 
 
-mail fra Hanne Østergaard ang. 
5 debatmøder i en række fra januar til maj. 
Tid og sted: 3. fredag i måneden kl 15-17 
                     Salen, Kvarterhuset 
                     Jemtelandsgade 3 
                     2300 Kbh S 
Pris: gratis men tilmeldning til mail bicycleinnovationlab.dk 
3. møde 17 marts: Trængsel &Fremtidens by på cykel. 
4. møde 17 april: Trængsel & Sundhed. 
5. møde 19 maj: Trængsel & cyklens potentiale. 
 
-mail fra Frank Elm Jakobsen ( afd Hørsholm & Fredensborg ) ang. 
Et arrangement, som Rødovre kommune har bestilt om el-cykler 
11 maj kl 17-19. 
Invitation endnu ikke udsendt. 



John og Jens S vil gerne deltage. 
 
-mail fra Jette Gotsche ( formand for Cyklistforeningen ) ang 
Der er afsat en pengepulje, som der kan søges fra til særlige relevante projekter 

 
 Birger : 
 -mail fra Cyklistforeningen 
 Vores ansøgning om penge til vores lokalafd er bevilget 
 

3 Post sendt 
 Birger :  
 -har på Cyklistforbundet i Rødovre`s vejne sendt en formel indsigelse mod at 
 Kommunen påtænker at omdanne Rådhusstien til ny vej ” Rådhussvejen” 
 
4 Økonomi 
 Regnskabet ser fint ud 

  
 5 Udvalg 
  Værkstedsudvalg: 
  Nyt værktøj : Frikransholder m kæde 
    Kæderenser 
 
  Turudvalg: 
  Årets første tur er afviklet ( fastelavnsturen ), 7 deltagere   

  Trafikudvalg:  
  For at bestyrelsen på bedste vis kan være orinteret om hvilke planer kommunen har 

 for fremtidens cyklister er aftalt: 
  Johan tjekke jævnligt Teknisk forvaltnings hjemmeside og ligedan den nye digitale 

 høringsportal på kommunens hjemmeside, når den er blevet etableret efter 
 sommerferien 

  Birger holder øje med Lokalavisen og månedsbladet Rødovre 

  Birger fortalte, at der igen er røre ang Damhustorvet´s nye udseende: det er besluttet 
 at etablere flere P-pladser ( næringsdrivende ønsker ) på bekostning af cykelstis 
 bredde 

  Birger fortalte om skilte forvirring på Rådhusstien    
  Aftalt: Johan og Birger snakker sammen. Johan sender mail til Hans Hybschmann  



  Bladudvalg: 
  Årets turkatalog er færdigt. 
  Vil blive håndomdelt sammen med det næste lille lokalblad snarest.  
 

  Lokaleudvalg: 
  Fra sidst mangler porcelænsskabet at blive ryddet op og at få jalosi-skabet kørt på 

 genbugsstationen 
  Johan vil undersøge om skolen har nødudgang gennem vores lokaler 
  Johan undersøger om den trappe som ikke bruges ned til klublokalerne, kan blive  
  ” forskønnet ” 
  Jens S tager stilling til svejseapperatternes  videre anvendelse 
  Jens S kører 2 slibemaskiner på genbrugsstationen 

6 Eventuelt   

  Flemming har indmeldt John i den lukkede Facebook-gruppe    
  Johan og Jens orienterede om cykeltranport fra Dragør til Limhamn 
   
 

7 Næste møde 

  Næste bestyrelsesmøde 18. maj kl. 19 
  Jens S tager brød med. 
   
   

 

  
 

Ref. Lis 


