
                                                                         Rødovre d.11. nov. 2018 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. okt. 2018 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen og Jens Spelmann 
Afbud: John Johnson   
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 18. maj 2017  
 Referatet godkendes med følgende 3  rettelser: 
 -  Pepperminds var ikke blevet engageret, der blev blot holdt møde med dem. 
 - det er ikke det, at der ingen nye deltagere kommer, men det, at vi har svært ved at få 
 nye deltagere 
 - Tur-kataloget vil formentligt komme på papirform i det nye år  

  
 

2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  15. sept., 17. sept. og 5. okt. mails fra Jens Kvorning/ hverveudvalget: Mails har 
 omhandlet, hvad der er blevet holdt møder om, og om hvad fremtidige møder også 
 vil omhandle . 
 22. sept. og 5. okt. mails fra Jette Gotsche ang. hverveudvalget: Hovedbestyrelsen 
 har behandlet hverveudvalgets anbefaling og vil lade sig inspirere når det træffer en 
 beslutning. dog har HB allerede truffet den beslutning, at cyklistforbundet ikke skal 
 benytte  sig af prof. "facere" men af de frivillige  i hverveøjemed. 
 Mails omhandler også at der ikke er godkendelse af besøg på en tysk cykelfabrik for 
 HB og formænd. 
 24. sept. mail fra Jette Gotsche: Mailen beskriver HB´s anbefalinger til hvad 
 lokalafdelinger kan gøre for at hverve nye medlemmer. 
 4. okt. mail fra Hanne Østergård: Det er muligt at ansøge om midler fra Nordea 
 Fonden til fremme for cyklisme f.eks. rickshaws. 
 
 
 Jens har læst i lokalavisen at cykelveje til og fra skolerne prioriteres højt 
 
 Johan: 
 10 okt. mail fra Georg Hybschmann og Rasmus Andersen ang: De og vi mødes d. 11 
 dec. kl. 11 på Damhustorvet og taler om prioritering af fodgænger kontra cyklister. 
  
  Birger : 
 4. sept. mail fra Jan Kongebro ang. tunnelen under Roskildevej: Ramperne er for 
 stejle til at der må cykles gennem tunnelen. Ombygning er ikke aktuel pt. 



3 Post sendt 
 Jens Andersen: 
 Mundtligt til Jan Kongebro: Bilerne på Nyholms Alle kører for hurtigt. Nyholms Alle 
 er beliggende i industrikvarter. 
   
 Johan: 
 Dato ? mail til Georg Hybscmann om at vi gerne vil kommentere de faktiske forhold 
 på det nye Damhustorv 
  
 Birger :  
 Har lagt vores ansøgning i kommunens postkasse: Vi har ansøgt om 4.560 kr. 
 11. okt. mail til alle medlemmer af teknik og miljø udvalget og til Georg Hybscmann 
 ang. de planlagte ændringerne af Hvissingegrøften som vi finder uhensigtsmæssige, 
 da gang og cykelsti bliver smallere end nu og det forventes at gang- cykelstien vil 
 blive mere befærdet i fremtiden. 
  
 

4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er så vi har brugt mindre end budgetteret. 
 

 
 5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Fortsat træg fremmøde. 
 Det nye koncept annonceres i forbindelse med dato for ordinær generalforsamlig i 
 2019. 
  
 Turudvalg: 
 Turplanlægningsmøde er 22. november. 
 
 Trafikudvalg: 
 Johan og Lis kigger på rampeproblemerne ved Rødovre Station. 
 Johan foretager procenthældningsmåling på Volden. 
 Jens har mundligt orienteret om mgl. cykelstativer på Islev torv. 
 
 Bladudvalg: 
 I november måned udsendes mail ang. vagtfordelingen til værkstedsaftnerne 
  
 Lokaleudvalg: 
 Rengøringsdag er aftalt. 
  

6 Eventuelt   
 



 Efter dette bestyrelsesmøde er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
 mandag d. 26. november kl. 19. 
 
 Ordinær generalforsamling er 28. februar 2019. 
 
 Vores kontaktperson i forbundet er Mark fra cygklisterne,  
 
 

7 Diverse  
 Jens A vil kontakte Henning mhp. mærkat til ophængning pga. gasflaske 
 Jens S maler toiletgulv. 
 Jens S sætter svejseværktøj til salg. 
 
 

8 Næste møde 
 
 Næste bestyrelsesmøde mandag d. 29. november kl. 19. 
 Jens S tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


