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1. Valg af mødeleder 

Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (2. marts 2020) 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Cykelcaféen starter i baghuset 14. september. 

(7. september sluttes der med medbragt mad ved Kridtbjerg madpakkehus, så derfor kommer vi ikke 

i Baghuset den dag). 

• Vi har stadig de af forbundet bevilgede penge til afholdelse af vort 25. års jubilæum – som blev af-

lyst pga. Corona-nedlukningen. 

Bestyrelsen arbejder med at finde en ny dato for afholdelsen. Det kunne f.eks. være i forbindelse 

med efterårsferien, eller i forbindelse med vor juletur i år. 

 

B. Kassereren 

• Kassereren har i øjeblikket en korrespondance med forbundets regnskabsansvarlige, om reglerne for 

hvornår, og i hvilket omfang, der kan kræves bilag i forbindelse med ansøgninger inden for vort til-

delte rådighedsbeløb. 

C. Øvrige 

• Lejf opfordrer til, at vi anskaffer håndsprit til værkstedet. 

 

4. Orientering fra Grønt Råd (ved Peter og Gert) 

• Idéen om ”cykelambassadører” er bragt til live igen. Det drejer sig om at have nogle folk, der kan 

indberette om cykelforhold til kommunen (fejl med mere på cykelstinettet). Idéen er sendt til be-

handling i forvaltningen. 

 

5. Generalforsamling 2020 (14. september 2020) 

Planlægning mm. 

• Følgende er på valg:  Bestyrelsesmedlemmer (2 år): Susanne og Gert. 

Suppleanter (1 år): Karin og Frode. 

Revisor og – suppleant (1 år): Birthe og Thomas. 

Delegerede til landsmødet 2020: Gert og Lejf. 

• Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant modtager genvalg. 

• Gert modtager genvalg som delegeret til landsmødet 2020 

• Lejf modtager – om nødvendigt – genvalg til landsmødet 2020. 

 

• Peter sørger for indkøb til generalforsamlingen. 

• Bestyrelsen mødes kl. 18:30, for at gøre klar til generalforsamlingen. 
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6. Udvalgsarbejdet 

A. Værkstedsudvalget (Carl-Erik, Frode, Gert, Lejf, Peter) 

• Intet nyt. 

B. Bladudvalget (Helge, Karin, Peter)  

• Intet nyt. 

C. Turudvalget (Frode, Peter, Jørgen)  

• Frode ønsker at udtræde af udvalget. 

D. Trafikpolitisk udvalg (Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter, Thomas)  

• Intet nyt. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Dato for næste bestyrelsesmøde (som skal være konstituerende) besluttes af den nyvalgte bestyrelse, 

umiddelbart efter den kommende generalforsamling. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Mandag d. 14.09.20, kl. 19:30, ved værkstedet (generalforsamling). NB: Bestyrelsen mødes kl. 18:30. 

 

8. Eventuelt 

• Gert oplyste, at der afholdes årsmøde i Friluftsrådet d. 22. september. Peter får indbydelse. 

 


