
                                                                         Rødovre d 6 okt 2019 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 5 september 2019 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  og John Johnson 
Afbud fra Johan og Jens S  
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 23 maj 2019  
 Referatet godkendes,  

  
 

2 MODTAGET MEDDELELSER 
 Jens Andersen: 
 9/5 fra forbundet, at det digitale cykelkort stadig eksisterer og må stadig gerne 
 benyttes. 
 30/7 mail fra 2 studerende fra Kbh Uni, som ønsker møde ang hvordan den lokale 
 cykelafd fungerer. 
 20/8 fra forbundet at i forbindelse med den nye regering er cykling igen på 
 dagsordenen. 
 29/8 fra forbundet at  kampagnen "ABC alle børn cykler " er skudt i gang  
 ?       fra Heerup Museet, som ønsker at lave et interview med Jens Andersen. Datoen 
 Jens A kunne duede ikke for intervieweren og ny aftale blev ikke lavet. 
  
 Birger : 
 16/7 fra Erhvervsstyrelsen gældende foreninger, at både nem id og e box aftaler ville 
 blive fornyet. Begge er for nuværende ændret  
  
  
 

3 AFSENDTE MEDDELELSER: 
 Flemming : 
 Mail til Dorthe, at der ikke skal annonceres for Flemmings tur på Naturens dag. 
 (turen er et fælles arrangement mellem Friluftsrådet, Naturfredningsforeningen og 
 Cyklistforbundet ) 
  
 Birger :  
 30/7 sendt høringssvar til tillægget til Lokalplan 145 ang bevarelse af den 
 gennemgående gang- og cykelsti mellem Gunnekær og Tæbyvej. På nuværende 
 tidspunkt har Birger endnu ikke hørt noget. 
  
 
 
 



4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget ( se Birgers status blad ) 
 

 
 5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 i den kommende tid vil der blive indkøbt 3, 20 cm lange dækjern og en kædepisk. 
 oprydning i værkstedet vil blive lørdag d 30 november kl. 10. 
  
 Turudvalg: 
 turplanlægningsmøde bliver 21 november kl. 19. Tilmelding til Flemming 
  
 Trafikudvalg:  
 Johans forslag om speciel afmærkning for cykling på det nye hovedstrøg er ikke 
 blevet godkendt, men kommunen har accepteret at droppe specielle betonklodser til 
 cykelparkering 
  
 Bladudvalg: 
 Der vil blive udsendt et rettet referat af generalforsamlingen 2019. 
 samme mail vil oplyse at julefrokosten bliver 14. december 
   
 Lokaleudvalg: 
 Vi har fået 6 nye stole som socialforvaltningen havde kasseret 
 rengøring af lokalerne bliver også 30. november 
  
 
 

6 Eventuelt   
  

 
 

8 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 19 
 John tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


