
                                                                     Rødovre d. 13. marts 2018 
 
Referat af bestyrelsesmøde  
mandag d.  12 feb 2018 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, og John Johnson 
Afbud fra: Jens Spelmann   
 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d.18 januar 2018  
 Referatet blev godkendt med følgende rettelser: 
 - Hvilke indkøb værkstedet foretager bør noteres i referatet 
 - Jens S fik hjælp af Lis og Jens Peter til fjernelse af komfur og diverse 
  
 2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  5 feb mail fra Jens Kvorning ang: Næste hverveudvalgsmøde er 14 februar. 
 7 feb mail fra Janne Nilsson ang: Janne`s holdning til, at det bliver muligt i nogle  
 lysregulerede kryds for cyklister at dreje til højre for rødt, og forespørgsel om hvilken 
 holdning cyklistforbundet Rødovre har til denne nye trafikbestemmeelse. 
 12 feb mail fra Jette Gotsche ang: Invitation til seminar 17 marts i Odense.  
 
 Birger : 
 17 jan mail fra Maibritt Andersen ( forbundet ) ang: Formular til udfyldelse af 
 regnskab 2017 
 
3 Post sendt 
 Jens Andersen: 
 7 feb mail til Janne Nilsson ang: Cyklistforbundet Rødovre `s holdning til højresving 
 for rødt 
   
 Birger :  
 23 jan mail til Maibritt Andersen: Da den nye regnskabsformular er svær at udfylde 
 medsender Birger også den "gode gamle" formular i udfyldt stand. 
 ( Birger er lidt usikker på om han også fik den medsendt, da den ikke var vedhæftet 
 det kopi han har sendt til sig selv) 
 23 jan mail til forbundet ang: Budgetansøgning for 2018 
 ( Birger fandt det overraskende at han ikke skulle oplyse om aktuel kassebeholdning) 
  
4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er super. Siden sidst har der kun været udgift på 82kr til 



 mødeaktivitet.  
 Vi afventer stadig svar fra forbundet om størrelse af det økonomiske tilskud for 
 2018. 
  

 5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg  
 Intet nyt 
  
 Turudvalg: 
  Årets første cykeltur er kørt d. 11 feb med deltagelse af 4 personer 
 Næste tur er 3 marts. 
 1. feb blev det kommende turkatalog for 2018 videresendt til Jens S, som skal 
 klargøre kataloget til trykning. 
  
 Trafikudvalg:  
 Intet nyt 
  
 Bladudvalg:  
 Til marts bliver det nye lokalblad udsendt sammen med turkataloget. 
  Mailadresser bliver efterlyst i det kommende lokalblad 
  
 Lokaleudvalg: 
 Intet nyt  
 
6 Eventuelt   
 Mht den kommende generalforsamling modsatte ingen af de fremmødte 
 bestyrelsesmedlemmer som er på genvalg sig at modtage genvalg.  
 
7 Næste møde 
 
 Næste bestyrelsesmøde torsdag d 22. marts kl. 19. 
 Flemming står for VARME æbleskiver 
 
Diverse 
 -Hvornår kommer den første halvårsmail? 
 - Johan kontakter Frederiksberg afdelingen mhp plejehjemmet Lotte’s mangel på 
 piloter. 
 -Birger sender mail til den nye politiske formand for Teknik og miljø. 
 -Jens S sætter svejseværktøj til salg i den blå avis. 

Ref. Lis 


