
 Albertslund den 8. maj 2014 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 
 Til stede: 
 Navn   Telefon  Mobil  Mail 
 Birger Madsen   36413818   Birger2610@gmail.com 
 Flemming Nielsen 43644903   Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk 
 Jens Andersen    36706715 40582115 cykelroed@gmail.com 
 Johan Knudsen  39673221 24463766 Skoleknudsen@mail.dk 
 Lis Jakobsen  36411613 28476622 LJroedovre@gmail.com 
 

1 Godkendelse af referat fra mødet 27. marts 
 Referat fra 23. april blev godkendt med 3 bemærkninger: 
 Tilbage til resten af året ændres fra 8588,50 kr. til 10633,50 kr., idet startformuen på 2045,- kr. også 

er til rådighed. Under varme i vinterhalvåret manglede en ansvarlig for opgaven, det er Johan. Næste 
møde var angivet til 24. marts, det skulle være 24. april. 

 

2 Post Modtaget 
 Lokalblade modtaget fra Rømersgade. 
 

3 Post sendt 
 Johan har sendt rapport om Rødovrevej til Teknisk Forvaltning i Kommunen. Rune har sagen og vil 

vende tilbage efter 28. april. 
 

4 Økonomi 
 Udgifter fra 27/3 til 24/4 udgør 269,- kr. Fordelt med 190,50 kr. til årets første tirsdagscykeltur, 

mødeomkostninger på 62,- kr. og porto og gebyrer på 16,50 kr. 
 

5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Her blev aftalt, at efterårets vagtplan skulle fastlægges på værkstedsaftenen 

mandag den 2. juni kl. 18.00. Johan og Jens Andersen ville deltage, og vi 
håber på deltagelse fra Henning og Jens Spelmann. 

 Turudvalg:  Tirsdagsturene er startet fint med 17, 21 og 30 deltagere. 
 Trafikudvalg:  Johan sender rapport om Rødovrevej til Lis. 
 Bladudvalg:  Næste blad kommer i juni med referat fra generalforsamlingen. 
 Lokaleudvalg:    Lis kontakter Birgitte om deltagelse i lokaleudvalg. Lis og Flemming mødes 

9. maj for at rydde op i køkkenet. Birger og Jens ser på papirer, der skal 
smides væk inden næste møde. Vandvarmeren er sat ned fra 380 V til 220 V. 
Det betyder at opvarmningen sker langsommere, men skulle samtidig 
muliggøre brug af komfuret. 

 

6 VCTA 
 De poser, der blev brugt til æbler og indformationsfolder kunne ikke holde i regvejr. Problemet er 

meldt ind til Rømersgade. 
 

7 Næste møde 
 Næste møde aftaltes til 28. maj kl. 13.00. (Hvis Flemming i mellemtiden er sendt i aktivering kan 

mødetidspnuktet ændres til et aftenmøde) 
 
 reff. Flemming 


