
                                                                         Rødovre d.31. juli 2021 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  24 juni 2021 
 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Henrik Friis, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
Afbud:    
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d.21 januar 2021  
 
 Referatet godkendes,  efter rettelse af datoer. 

Referatet er fra bestyrelsesmødet d 21 januar 2021 og ikke som skrevet d 28 
november 2020. 
Der ud over er det også godkendelse af referatet fra mødet d 26 nov 2020 og ikke 
som skrevet d 16 oktober 2020 

  
2 Korrespondancer: 
  
 Birger: 

Den 18 februar modtager Birger mail fra forbundet, at budgettet til fordeling mellem 
alle afdelingerne nedsættes med 150.000 kr. 

 Vi har modtaget 3.500 kr. 1.600 kr mindre end ansøgt. 
  
 Jens:  

Jens oplyser, at det ikke er nødvendigt at videresende Jens Peter Hansens dagbog, da 
alle registrerede aktive får tilsendt 

   
 Lis: 
 Lis har modtaget talrige mails om ændringer af corona restriktionerne fra kommunen. 
 
 Trine Bielefeldt Stjernø sender afslag på trykning af tur-kataloger i februar. 
  
 Dorthe Larsen kontaktes ang kampagnen ” Vi kan cykle” for børnehaver på vegne af  
 Mai Britt Aagaard Kristensen, forbundet. 
   

Mail fra Kristian Nielsen pga aflysning af generalforsamlingen. Kristian får svar fra 
os d 28/2, at vi finder det rigtigt at følge restriktionerne. 

 
Mails til Lars Grønning (skolepedel) med Dorthe på cc for udlevering af 
universalnøgle. Den er modtaget og kvitteret for. 

  
Mail fra Dorthe at vi må åbne vores klublokaler men at kvadratmeter reglerne gælder 



september måned ud 
 

13 maj mail fra Knud Anker Iversen (Vestegnens cyklistforbund) at man ønsker 
vores deltagelse i løsningen af grøn bølge på den nye supercykelsti, Roskilderuten. 

 Johan sættes på sagen 
 
 Rødovregård er booket til den nye dato for generalforsamling 
 
3 Økonomi 

 
Afdelingens økonomi er under budget, men det giver ikke det rigtige billede, da vi 
blandt andet mangler afholdelse af generalforsamlingen. 

 
Da vi har modtaget færre penge end budgetteret med bliver budgettet for 2021 
tilrettet den nye virkelighed under mødet. 

 
 
 4 Udvalg 

  
 Værkstedsudvalg: 

Jens vil lave plan for åbning af værkstedet til august samt finde relevant opslag til 
døren ang stikprøvetjek af coronapas. 

   
 Turudvalg: 
 Turene er kommet godt i gang, og der er fint fremmøde 
   
 Trafikudvalg:  

Johan orienterer om mødet hos Georg Hybschmann, hvor der blev talt om input til 
kommende cykelstrategi, fra vores side. Johan kontakter Hybschmann om vores input 
kunne bruges. 
Yderligere havde Johan tidligere på mødet omtalt arbejdet omkring supercykelstien 
langs med Roskildevej fra Roskilde til København 

  
 Bladudvalg: 
 Ingen midler til bladudgivelse. 

Måske vi kunne undersøge om tilskuddet fra Kommunen også kunne bruges til 
bladudgivelse? 

   
 Lokaleudvalg: 

Dorthe Larsen og Kim Egelund Hansen mødtes med Henning Liljendahl og jeg (Lis) 
i vores lokaler d 19/4 21 til besigtigelse.  
Dorthe syntes, at vi passede fint på lokalerne, som vi havde fået stillet til rådighed. 
Dorthe bemærkede at lokalerne ikke er overfyldte og at der er god orden. Vores sofa i 



garderoben skulle fjernes fra dørpartiet, da døren er en nødudgang. Kim kiggede på 
vores brandmateriel og konstaterede at det skulle eftertjekkes (ikke af os). Jeg 
fremviste det dårlige toiletgulv på det lille wc og Kim ville undersøge om det kunne 
bringes i orden. Efterfølgende har jeg sendt mail til Kim om svar på ovenstående men 
har endnu intet hørt. 

 
Jens Peter har beriget vores toiletter med fine hylder til ekstra toiletpapir, sprit og 
køkkenrulle. Der foruden har han samlet reol til vores affaldssorteringshjørne. 

 (Det hjørne faldt i Dorthes smag). 
 
 Under selve mødet fik vi omrokeret, så nu har sofaen og det runde bord fået ny plads. 
 

Den tidligere omtalte universalnøgle er til containerpladsen og mellemgangsdøren til 
det nye toilet. Nøglen ligger sammen med de andre nøgler 

  
5 Eventuelt   

 
Johan opfordrer de delegerede til Landsmødet fra Rødovre om, at fremlægge 
ændringsforslag til vedtægterne angående force majeure situationer. Vi kunne godt 
tænke os, at vores lokale vedtægter gav mulighed for at kunne afvige fra fastlåst 
tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. 

  
Henrik og Lis sørger for lidt mad til generalforsamlingen og Flemming indkøber 
drikkevarer 

 Vi møder alle kl 18 på Rødovregård, (liste på arbejdsopgaverne laves) 
 
Alle møder kl. 18 på Rødovregård, Kostalden 
 
Lis og Henrik: 
        Laver mad 
        Anretter mad 
        Laver kaffe 
        Servering af mad 
 
John og Flemming: 
        Opstilling af borde i hestesko. 
        Tilbagerykning af borde efter generalforsamlingen 
        Fejning af gulve 
        Opstilling af vand, øl og vin 
 
Johan og Jens: 
        Dække bord med kaffekopper og vandglas 
        Servering af postevand 
        Afrydning brugt service. 



 
Birger: 
        Hvis opvaskemaskinen er fuldt når vi kommer, skal den tømmes inden        
generalforsamlingen. 
        Fyldning og kørsel af opvaskemaskine, evt. skal kaffekopper vaskes 
undervejs, og opvaskemaskinen skal følgeligt tømmes. 
        Opvaskemaskine tændes lige inden vi går (kan efterlades fyldt). 
 
Venlig hilsen 
Lis 

 
6 Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d.??  kl. 19. 
 ?? tager brød og mælk med. 
  
 
 
 

Ref. Lis 


