
Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2022 

 
Tilstede: Gert, Frode, Karin, Lejf, Peter, Susanne 

Fraværende: Carl-Erik 
Referent: Lejf 

 Side 1 af 2  

https://d.docs.live.net/9e325ded28449eec/Atj/DCF/BMS referater/BMSref 220307.docx 25.03.22 

1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (14. februar 2022) 
Godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Københavnerturen 22. maj er ”på plads”. (Se i øvrigt pkt. 6C). 

 

B. Kassereren 

• Regnskab godkendt af revisor. 

• De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev regnskabet. 

• Kassereren melder afbud til generalforsamlingen. Hun afleverer fuldmagt til bestyrelsen om sin gen-

opstilling til kasserer, og som delegeret til landsmødet. 

 

C. Øvrige 

• Frode ville vide, om Charlotte Holtermanns udsættelse af sin deltagelse i Cykelcaféturen til 11. april, 

omfatter samme interne aftale som den oprindeligt aftalte tur. Det gør den! (bestyrelsen er bekendt 

med aftalen). 

 

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

• Peter og Gert er blevet genvalgt til Grønt Råd. 

For Peters vedkommende på trods af sin tidligere udmelding om ikke at genopstille. Men da 

man manglede en kandidat, ombestemte Peter sig. Det valg er bestyrelsen glad for!). 

Der kom 6 helt nye personer i rådet, mens 7 personer er ”gamle kendinge”. 

• Det blev oplyst, at der er afsat 50.000 kr. til ”grønne initiativer”, samt at Naturkvalitetsud-

valget råder over 300.000 kr. 
 

5. Generalforsamling 2022 (21. marts) 
Planlægning mm. 

 

• Følgende er på valg: 

Kasserer (2 år) Susanne. 

1 bestyrelsesmedlem (2 år): Gert. 

Suppleanter (1 år): Karin og Frode. 

Revisor og revisorsuppleant (1 år): Birthe og Thomas. 

Delegerede til landsmødet 2022: Susanne og Gert. 

Alle modtager genvalg (Birthe og Thomas vil dog gerne ”bytte plads”). 

 

(punktet fortsættes på næst side) 

  



Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2022 

 
Tilstede: Gert, Frode, Karin, Lejf, Peter, Susanne 

Fraværende: Carl-Erik 
Referent: Lejf 

 Side 2 af 2  

https://d.docs.live.net/9e325ded28449eec/Atj/DCF/BMS referater/BMSref 220307.docx 25.03.22 

(fortsat fra forrige side) 

• Medlem Thomas Fogh har fremsendt to ønsker til behandling på generalforsamlingen. 

1. Et om mulighed for, at kommunen kan tilbyde ladcykler på prøve til borgere og firmaer. 

2. Et om manglende tilbagemelding fra forbundets Hovedbestyrelse i en konkret korrespondance-

sag. 

➢ Første ønske ønskes omtalt under punktet Eventuelt. Det styrer Thomas selv. 

➢ Andet ønske behandles under punktet 4. Indkomne forslag. Peter og Lejf vil være Thomas 

behjælpelige med udformningen af forslagsteksten. 

 

6. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 
A. Værkstedsudvalget (Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter) 

• Peter vil undersøge, om firmaet Budda Bikes er interesseret i at overtage nogle af de reservedele, vi 

efterhånden har en del liggende af på værkstedet. Firmaet sælger bl.a. brugte, renoverede cykler. 

 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

• Peter skriver om sit – og Gerts genvalg til Grønt Råd. 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Vi har følgende ture i støbeskeen: 

➢ Københavnertur 22. maj. 

➢ Jubilæumstur i august. 

➢ ”Flyvestationen på hjul” 11. september. (Det årlige arrangement på Værløse Flyveplads). 

Peter vil udfærdige en turoversigt til vor hjemmeside. 

 

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

• Peter og Gert tager – igen – fat i kommunens Mobilitetsmedarbejder Søren, om diverse hængeparti-

er. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde bliver et konstituerende møde. Datoen aftales efter generalforsamlingen. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Mandag d. 21.03.22, kl. 19:30: Generalforsamling. NB: Bestyrelsen mødes kl. 18:30. 

 

 

8. Eventuelt 
Intet 


