
 Rødovre d. 24 aug 2017 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den d. 17 aug. 2017 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
   
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 18 maj 2017  
 Referatet godkendes, dog ønskes det, at punktet ØKONOMI beskrives nærmere 
 fremover og ikke blot at oplyse om økonomien er god el dårlig.  

  
 
  

 

2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  30. juni mail fra Rømersgade 
 det kommende kommunevalg kan bruges til at forsøge at fremme cykelforhold. 
 Rømersgade vil være behjælpelig, men skal have svar senest 8 aug.-  
 Vi andre modtog først mailen 31. aug. fra Jens A. Dette bør udløse en næse. 
 
 Johan: 

 2. juni mail fra Rikke Magnusson. 
 Rikke har rykket skolebetjenten for tilbud for istandsættelse af udvendig trappe. 
 
 10. aug. mail fra Georg H 
 Det tyder på, ud fra mailen, at Teknisk Forvaltning og vi er kommet lidt skævt ind på 
 hinanden ang. højresving og T-kryds. Derfor skriver Lis og Johan forklarende brev til 
 Hübschmann. 
 
 
 
 
 Birger : 
 21. juni og 6 juli fra Georg H 
 Teknisk Forvaltning er ikke af den opfattelse, at der for år tilbage blev planlagt at 
 kommunen ville etablere en nord- sydgående cykelsti. 
 
 15. aug. fra kommunen 
 tid for tilskudsansøgning. 
 



 

3 Post sendt 
  
 Johan: 
 8. juli til Rikke M. 
 Rykker for svar på trapperenovering, ekstra toilet og permanent aflåsning mellem 
 skole og klublokalerne. 
 
 2. aug. til Georg H. 
 Vil kommunen give tilladelse til at dreje til hø. for rødt i udvalgte kryds samt tillade 
 at ligeudkørsel på cykelstien i T-kryds kan reguleres med hajtænder- 
 Svar modtaget.  
 
 
 
 Birger :  
 Ukendt dato: til Hanne Østergård 
 Liste over lokalafd.s medlemmer`s alder. Listen modtaget og er videresendt til 
 kommunen. 
 
 17. juli til Sven Erik (politiker) 
 Vil Sven Erik udvise politisk initiativ til at prioritere cykeltunnelen under  
 Roskildevej. 
 Svar mangler- 
 
  

 

4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er stadig meget god. Der er kun brugt få penge siden sidst på 
 medlemsarrangementer. Vi mangler at modtage udgiftsbeløbet på bladdriften udført i 
 Rømersgade. 
 
 Birger har lavet udkast til tilskudsansøgningsskemaet til kommunen. 
 Dette skulle justeres og Birger ville regne videre på det og sende nyt skema ud
 til godkendelse.  

 

 
 5 Udvalg 
  Værkstedsudvalg: 
  Henning Liljendahl har foreslået indkøb af en gevindskærer. En sådan er dyr og vil 

 sjældent blive brugt. Gevindskærer vil ikke blive købt.   

  Turudvalg: 



  Lokalafdelingens aktiviteter er nu på hjemmesiden både lokalt og centralt. 
  Flemming har påtaget sig dette og er blevet reserve-webmaster for aktiviteter. 
  Flemming er siden blevet kontaktet af konsulent fra Friluftsrådet og fra 

 Naturfredningsforeningen ang. sin tur d. 10. sept. til de 6 kæmper. 
   

 Vores cykelture har haft et lavere deltagerantal end de tidligere år 
 

  Trafikudvalg:  
  Birger fortsætter arbejdet med nord-sydgående cykelsti. 
   

 Johan og Lis kigger nærmere på højresving og T- kryds. 

  Bladudvalg: 
  Nyt blad ultimo august. 
   

 Turplanlægningsmøde: 16. nov. 
 Gløgg: 27. nov. 
 Julefrokost: 2. dec. 

 
  Lokaleudvalg: 
  Johan fortsætter med at få svar på om det er muligt at få trappen renoveret samt 

 etablering af ekstra toilet og aflåsning. 
   

 Jens S vil male toiletgulvet. 
   

 Lis og Jens S mangler stadig at få fjernet det gamle komfur og jernskrot. 
  Yderligere skal jalousi skabet ryddes op af Lis og Jens S. 

6 Eventuelt   
Vi talte om indflydelse på den politiske debat mht. cykelvilkår op til kommunevalget 
Der blev ikke fastlagt en strategi. 

Flemming vil på det kommende HB møde 2. sept. tale for bevarelse af Turkataloget. 
Ydermere vil Flemming tage kontakt til de andre 8 kommuner, som har ture i 

 turkataloget. 

Flemming vil på vegne af lokalafd. indkomme med forslag til debat og afstemning 
 på Landsmødet rettidigt senest 16. sept ang. 

- Fremtidig mindst 1 årligt papirblad lokalt 



- Ændring af regnskabsårets start- og slutdato 
Flemming vil inden indsendelse af forslag lade os andre have mulighed for at 

 kommentere. 

På næste bestyrelsesmøde vil også den kommende Landsmøde mappe blive 
 gennemgået. 

   
  

7 Næste møde 

  Næste bestyrelsesmøde mandag d. 23. oktober kl. 19. 
  Lis tager brød med. 
   

Ref. Lis 


