
                                                                         Rødovre d. 31. maj 2021 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  21 januar 2021 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Lis Jakobsen, 
  Jens Spelmann og John Johnson 
Virtuel:  Henrik Friis 
Afbud: Johan Knudsen   
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 28. november 2020  
 Under økonomi skal stå, at der er brugt mindre end budgetteret. 
 Ellers er referatet godkendt  

  
 
2 Korrespondancer: 
 John: John har talt med Christian Breinholdt. Christian vil gerne fortsætte med en månedlig 
 værkstedsaften, når han er blevet vaccineret. 
  
 Birger: D. 10 dec ansøgte Birger om et tilskud på 4.550kr ( ca ½ af vores budget for 
 2021). Vi er blevet bevilliget 4.000kr. Dorthe Larsen har fået et problem med at 
 overføre pengene til vores konto i Rømersgade. Vi håber, hun finder en løsning. 
 Forbundet er blevet ansøgt om 5.100kr. Svar mgl 
 
 Lis: 
  Vi har fået svar fra Dorthe Larsen, at røgalarmer, brandtæppe og pulverildslukkerflasken 
 ikke er udstyr, vi skal vedligeholde og tjekke. Vi mangler stadig, at få udleveret nøgle til 
 containerområdet på skolen og svar på den glatte udendørstrappe. Jeg har sendt mail til 
 skolebetjenten men har endnu intet hørt. 
 Dorthe har udsat besigtigelse af vores lokaler til 15. februar p. g. a. restriktionerne. 
 
  Hanne Østergaard har fået tilsendt tilrettet aktive liste. 
 Hanne er blevet forespurgt om hvor længe vores generalforsamling må udsættes? Vi må 
 udsætte til og med udgangen af 1. kvartal, ligesom vedtægterne angiver. 
   
 Hanne Hounsgaard har mailet, at ansøgningen på tilskud til bladtrykning er 
 modtaget. 
 Vi modtager ikke hjælp til trykning af blade, Lis fra Hillerød har ikke ansøgt om 
 økonomisk støtte fra Novosites. Alt i alt ingen turkataloger i 21/22. 
 
 Rikke Magnussen har af 2 omgange forlænget nedlukningen af brug af vores lokaler. 
 
 Friluftsrådet har inviteret os til at deltage: Flemming kontakter dem 
 
 Troels Stru Schmidt, spidskandidat for SF til det kommende folketingsvalg for 



 Rødovre og Herlev ønsker et webinar med os ang. Cyklisme i Rødovre. Lis deltager 
 ene, da ikke andre fra bestyrelsen ønsker at deltage. 
 
 
 Johan: 
 Der har været mailkorrespondance mellem Peter fra Gladsaxe, Bondam og Johan  
 Om at få ændret voldstien til en supercykelsti. 
  
 
3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er god. Ingen udgifter til dd. 
 Regnskabet, der skal fremlægges på generalforsamlingen, mangler at blive revideret   
 og dernæst underskrevet af hele bestyrelsen. 
 Birgit træder ind i stedet for Jann til revisionen i år. 
 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
   
 Turudvalg: 
   
 Trafikudvalg:  
   
 Bladudvalg: 
   
 Lokaleudvalg: 
  
5 Eventuelt   
  Materialer til den kommende generalforsamling blev finpudset. 
  
  
6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d.  24. juni  2021   kl. 19. 
 Flemming tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


