
Albertslund den 25. februar 2005

Referat af  besty relsesmøde den 11.  januar  2005

Til stede: Birger Madsen, Jens Andersen, Henning Liljendahl, Jørgen Behrens og Flemming Nielsen
Afbud: Jesper Wang Larsen

1 Godkendelse af  referat fra forrige møde

Referatet er endnu ikke skrevet.

2 Post Modtaget

Kommunen: Lokalplan 95, Nygårdskvarteret
Kommunen: Lokalplan 101, Rødovre Centrum (Posthuset flyttes over på den anden side og det
nuværende posthus bliver Føtex)
Kommunen: Foredrag om frivillige foreninger i 2010 (20. januar møde i kostalden)
Kommunen: Mail om VCTA 2005 (fra Rømersgade via kommunen)
DCF: Mail om blå bannere til Børnekulturdage i Forum (22/1 - 24/1 2005)
DCF: Mail om generalforsamlinger i 2005
VCTA: Mail om VCTA 2005 (den samme som ovenfor direkte fra Rømersgade)

3 Post sendt

Kommunen: Mail om VCTA 2005

4 Økonomi

Farvepatron til printeren til 800,- kr er købt. Kommoden i køkkenet, hvor bestikskuffen al for mange
gange er havnet på gulvet skal udskiftes. Jørgen har købt nye køkkenelementer til 668,- kr. Birger har
købt nyt krakkort til 229,- kr. Henning har købt lyssestager. I 2004 blev de samlede udgifter på 9480,-
kr og de samlede indtægter på 7205,- kr. Det medførte en formuenedgang fra 4730,- kr til 2455,- kr.

5 Udv alg

Værkstedsudvalg: Jørgen har lavet ny vagtplan for første halvår af 2005 og der er nedsat et
"køkkenudvalg".

Turudvalg: Vi talte om turprogrammet for 2005. Tirsdagtur nr 2 og 3 blev byttet om. Jens
fastholdt tiderne for jazz til Tour de Rødovre. Birgitte Clematide har lovet tegne
kort til Tour de Rødovre, men hun mangler en kladde med den rute, der skal
køres.

Storkøbenhavnsudv.: Intet nyt.
Amtsgruppeudvalg: Intet nyt.
Trafikudvalg: Intet nyt.
Bladudvalg: Næste lokalblad kommer sammen med turkataloget i første uge af marts.
VCTA 2005: Vi deltager også i 2005.

6 Ev entuelt
Næste møde: Blev aftalt til tirsdag den 1. marts kl.  19.00.
Lokaler:           Jørgen klagede over at lokalerne var forladt med tændt kogeplade.
Jens Andersen har fået ny adresse fra 15. januar 2005: Valhøjs Alle 133 C.

reff.  Flemming


