Albertslund den 28. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. maj 2012
Til stede: Johan Knudsen, Birger Madsen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og Jens Andersen
Afbud: Bert Thomsen

1 Godkendelse af referat fra mødet 15. marts
Referat fra 6. maj blev godkendt uden bemærkninger.

2 Post Modtaget
Invitation til møde om cykeludfordringsbanen
Invitation til Dorthe´s 25 års jubilæum
7500,- kr. indsat på vores konto fra DCF

3 Post sendt
Svar om cykeludfordringsbanen
Johan til Rødovre Kommune om indretning af lokaler

4 Økonomi
Årets udgifter frem til 9/5 udgør 4856,50 kr. Største poster er generalforsamling 862,- kr. lokaler
972,50 kr. og jubilæum 1379,- kr. Tilbage til resten af året har vi en kapitalkonto på 9364,28 kr.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg:
Turudvalg:

Trafikudvalg:
Bladudvalg:
Lokaleudvalg:

Der er mange besøgende. Angående nyt stålskab er det vigtigste at bevare
cylinderen fra det gamle skab, da den giver adgang til alle andre låse.
Henning havde haft et underskud på 40,- kr. på en tur til Samsø, som ikke blev
gennemført. Dette gav anledning til en længere diskussion, da denne type
udgifter ikke var forekommet før. Normalt indgår turregnskaber ikke i
afdelingens regnskab. Birger ville have regnskab for alle ture, men det mente de
øvrige ikke var nødvendigt, da resultatet plejer at være ballance mellem
indtægter og udgifter.
Henning og Bert har deltaget i møde om cykeludfordringsbanen. Jens kommer
til prøvekørsel.
Næste blad kommer omkring 1. juni med referat fra generalforsamlingen og
vejledning til Per Holm's kalender.
Johan havde arrangeret møde med Kim Halberg fra Rødovre Kommune den
26/4. Her blev talt om støjdæmpning og elforsyning. Angående støjdæmpning
2
2
blev der foreslået nålefilt på gulvet til ca. 50,- kr./m , på et gulvareal af ca. 50 m
ville det blive ca. 2500,- kr. Kommunen ville fremskaffe tilbud på bedre
elforsyning til køkkenet. De 2 fra kommunen fik øje på at der skulle bruges
nøgle både til at komme ind og ud af lokalerne. De to indvendige nøglecylindere
er nu erstattet med vridere. Johan vil sættet lærredet bedre fast.

6 VCTA
Onsdag den 11. april. blev der delt æbler ud 4 steder. Alle steder havde 200 æbler. De 3 steder var der
ingen probler, men på Islevsdalsvej var det kun muligt at komme af med 100 æbler. Årets præmier
bliver gyldne ringeklokker.

7 Eventuelt
Næste møde er fastsat til torsdag den 31. maj kl. 19.00. Johan køber kager.
reff. Flemming

