
Referat af bestyrelsesmøde d. 24. juli 2003

Til stede Jesper Wang Larsen, Birger Madsen, Paul Rasmussen, Flemming Nielsen og Henning
Liljendahl.

Fraværende Susanne Sindberg og Jens Andersen.

Referent Henning.

1 Godkendelse af referat fra foregående møde
Referat fra 19/6 godkendt.

2 Post modtaget
Afsendt Fra Vedr.
26/6 Teknisk Forvaltning Referat af 1. planlægningsmøde vedrørende trafiksaneringen i

område 8.
7/7 Kommunen Offentlig høring om forslag til lokalplan 93 for Dorthe

Mariehjemmet på Fortvej.

3 Post sendt
Afsendt Fra Vedr.
24/7 Henning Beretning 2002-2003 indsendt til forbundet (på forespørgsel herfra)

4 Økonomi
Birger orienterede om den økonomiske status, som ikke gav anledning til kommentarer. Der er knap
kr. 11.000 til rest til resten af året.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg Henning har indkøbt diverse mindre reservedele såsom gear- og bremsekabler.
Turudvalg Flemming gennemgik turstatistikken. Denne gav ikke anledning til særlige

kommentarer.
Turene d. 21. og 28. september.: D. 21. september er annonceret en tur til Pometet
med Susanne som turleder. Denne dag er der dog ikke offentlig adgang (det er der
derimod d. 28). Susanne skal undersøge om der vil kunne åbnes d. 21. for
Rødovres tur; hvis ikke skal det afgøres om turen evt. skal flyttes til d. 28.,
hvorved turen ”Københavns Befæstningsdag” (turleder: Henning) må aflyses eller
flyttes til næste år.
Tour de Rødovre skulle have været evalueret, men da Jens ikke var til stede blev
punktet udsat til næste møde.

Bladudvalg Flemming har færdiggjort indstikket til augustnummeret (2003-4) af ”Cyklister”.
Amtsudvalg Intet nyt.
Trafikudvalg Referat af møde vedr. trafiksanering af område 8 (Rødovre syd for Roskildevej) er

modtaget. Der planlægges med trafikdæmpende foranstaltninger på følgende veje:
Hendriksholms allé, Nørrekær, Agerkær og Storekær. De overordnede veje
Damhus Boulevard og Hvidovrevej er medtaget separat i trafikhandlingsplanen og
har derfor ikke været behandlet særskilt under område 8.

VCTA Henning skal færdiggøre regnskabet, og indsende det til VCTA-sekretariatet.
Tour de Rødovre Skal evalueres på næste bestyrelsesmøde.

6 Diverse
Næste møde Tirsdag d. 9/9 2003 kl. 19:30 på værkstedet.
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7 Eventuelt
Aktive bedes finde muligheder for en week-end, hvor den længe planlagte aktiv-weekend kan
afholdes. Konkret bedes alle aktive melde tilbage til Henning hvilke week-ends i september, oktober
og november man IKKE kan deltage.
Formålet med aktiv week-enden er i første omgang at samle og beskrive alle de opgaver som
afdelingen arbejder med for dels at synliggøre hvad der bliver arbejdet med og dels give mulige
kommende aktive et overblik over omfanget af de (del-)opgaver de muligvis vil påtage sig at løse.


