
 Albertslund den 22. januar 2007 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2007 

Til stede: Birger Madsen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og Jørgen Behrens 

Afbud:  Jens Andersen 

Fraværende: Jesper Wang Larsen 

 

1 Godkendelse af referat fra forrige møde 

 Referat fra 8. december 2006 godkendt uden bemærkninger. 

 

2 Post Modtaget 

 DCF: Lokalblade og invitation til VCTA 2007, som i år løber over hele maj måned 

 Kommunen: Lokalplanforslag for område ved Netto på Tårnvej 

 Kommunen: Meddelelse om tilskud til jubilæet på 2500,- kr. 

 Silva Hotel Splendid: Cykelture i Italien 

 Mail fra Tine Klitgaard: Møde på Ishøj Rådhus 18/1 om Store Cykeldag 2007. Flemming deltager. 

 Kommunen: Meddelelse om tilskud for 2007 på 4.100,- kr. 

 

3 Post sendt 

 Ud over alle de øvrige invitationer til jubilæet er begge lokalaviser også inviteret. 

 

4 Økonomi 

 Frem til 31. december var der brugt 8.994,- kr. ud af et samlet budget på 16.050,- kr. Der mangler 

stadig  opgørelser fra Rømersgade med udgifter til udsendelse af de 2 seneste lokalblade, som giver 

ekstra udgifter på i ca. 3.000,- kr. 

 

5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: Vagtplanen for foråret 2007 er lavet. I første omgang deler Henning og Jørgen 

vagterne. Finn Kristensen kommer nogle gange og ser hvordan tingene foregår, 

hvorefter han starter som værkstedsleder. 

 Turudvalg:  Flemming fortalte om Store Cykeldag 2007, i Rødovre er turen ændret, således 

at der fra rådhuset cykles sydpå forbi Vestbad, Espevang Vandværket, Islev 

Kirke Ungdomscenter og Heerup museet. Alle 4 steder er der gratis adgang og 

rundvisning. 

 Trafikudvalg:  Henning har skrevet et problemkatalog (også til brug for jubilæet) med 

problemer indenfor sikkerhed, tryghed, fremkommelighed og komfort. 

 Bladudvalg:  Muligheden for at udsende næste blad med farvebillede fra jubilæet på forsiden 

skal undersøges. Bladet omdeles omkring 1. marts sammen med det fælles 

turkatalog. 

 

6 25-års jubilæum 

 Invitationer er udsendt til de fleste, her mangler tidligere aktive. Henning og Birgitte har lavet en 

underskriftplakat. Indkøb står Jørgen for. Lokalerne er rengjort og malet. Der afholdes et ekstra møde 

om jubilæet torsdag den 25. januar kl. 19.00. Bestyrelsen og eventuelle frivillige mødes lørdag den 27. 

januar kl. 11.00 og sørger for alt er klar til receptionen kl. 15.00. 

 

7 Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag den 27. februar kl. 19.00. Denne dag er der sidste frist for 

indkomne forslag til generalforsamlingen. Så Henning kan medbringer dem alle sammen. 

 

 reff. Flemming 


