
 Albertslund den 24. februar 2009 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. februar 2009 
 Til stede: Birthe Hallbäck, Jesper Wang Larsen, Jørgen Behrens, Birger Madsen,  
   Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og Jens Andersen 
 
1 Godkendelse af referat fra forrige møde (torsdag den 15. januar 2009) 
 Referat fra 17. februar blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2 Post Modtaget 
 DCF: Svar på VCTA-budget 
 Kommunen: Svar på VCTA-budget 
 Rønde Højskole: Invitation til cykelsommerkurser 
 Kommunen: Kvittering for modtaget høringssvar 
 
3 Post sendt 
 DCF: VCTA-budget 
 Kommunen: VCTA-budget 
 Kommunen: Høringssvar på Trafikplan 2008 - 2020 
 DCF: Birger har søgt om 7.804,- kr for 2009 
 
4 Økonomi 
 Årets udgifter frem til 19/2 udgør 108,- kr. til afholdelse af bestyrelsesmødet 15/1. Jørgen vil snarest 

indkøbe vejsalt. Til generalforsamlingen er der et budget på 800,- kr. til mad og drikke, Flemming 
aftaler fordeling med Henrik og Birgitte. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Her købes vejsalt 
 Turudvalg:  Henning havde været i kontakt med DCF's jurist angående arrangementer der 

indeholder både overnatning og transport. Her må den samme person ikke stå 
for begge dele uden at være medlem af rejsegarantiordningen. Birthe lovede 
at lave lagkager til den sidste tirsdag i august. 

 Trafikudvalg:  Høringssvar på Trafikplan 2008 - 2020 er skrevet af Henning, Susanne og 
Jens og sendt til kommunen. 

 Bladudvalg:  Næste blad kommer omkring 1. marts 2009 med årets cykelture. Flemming 
afleverer lokalblad, kuverter og labels til Henning, som fremskaffer 
turkatalogerne og fordeler de pakkede kuverter i 5 områder til Jens, Birthe, 
Susanne, Flemming og Henning. 

 
6 VCTA 
 Åbningsarrangement tirsdag den 31. marts. Her regner Henning med uddeling 4 steder og samme 

bemanding, som sidste år, d.v.s. 4 fra DCF og 4 fra Agenda 21. 
 
7 Generalforsamling 
 Alle 7 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stiller op til de poster de har nu. Flemming kontakter 

Henrik og Birgitte for at spørge om de, som de foregående år vil være dirigent og referent. Henning 
sørger for beretning. Flemming sørger for mad og drikke sammen med Henrik og Birgitte. Af 
drikkevarer skal der købes mælk og vand foruden rødvin og øl. 

 
8 Eventuelt 
 Næste møde er foreløbigt fastsat til torsdag den 19. marts kl. 19.00. (Dette kan eventuelt ændres af en 

ny bestyrelse). 
 
 reff. Flemming 


