
 Albertslund den 25. november 2015 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. oktober 2015 
 Til stede:  Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Jens Spelmann,  
   Johan Knudsen og Lis Jakobsen 
 

1 Godkendelse af referat fra mødet 24. august 
 Referat fra 17. oktober blev godkendt. 
 

2 Post Modtaget 
 Johan har fået brev fra Rødovre Kommune om chikane ved Kærbyvej m.fl. (9/9) 
 Johan har fået brev fra Bondam om Øresundstog: cyklistforbundet gør ikke noget, (31/8) 
 

3 Post sendt 
 Birger har søgt om penge fra Rødovre Kommune (14/9) 
 Johan: varmeønsker for resten af 2015 (19/9) 
 Johan: rude i mødelokale ønskes udskiftet (28/9) 
 

4 Økonomi 
 Af vores årsbudget på 11.507,- kr. havde vi per 20/10 brugt 3.363,33 kr., således at der er 

8.143,67 kr. tilbage til rest af året. Fra 24/8 til 20/10 har udgifterne været 825,83 kr. fordelt 
med 499,55 kr. til cykelture, 90,- kr. til møder, 75,75 kr. til porto og gebyrer, 47,03 kr. til 
værksted og 113,50 kr. til lokaler. Jens S. ville give Henning OK til køb af 
pedalarmsaftrækker, men nej til køb af "dæk glatte jern". 

 

5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Antal fremmødte noteres. 
 Turudvalg:  Turplanlægningsmøde afholdes 19/11. 
 Trafikudvalg:  Johan har fået svar fra Rødovre Kommune om chikane ved Kærbyvej. 
 Bladudvalg:  Næste blad kommer i midt i november med omtale af glögg og 

æbleskiver 30/11, julefrokost 5/12 og generalforsamling i 2016. 
 Lokaleudvalg:    Det blev aftalt at der skulle gøres rent i lokalerne mandag den 26/10 

fra kl. 10 til ca. 13, hvorefter der skulle serveres pizza og rødvin. 
 

6 Landsmøde 
 Egenkapitalen i cyklistforbundet er i løbet af 2014 faldet med 838.000,- kr. Hermed er 

egenkapitalen nedbragt med 40 % i løbet af 2014. Med fortsat fald i egenkapitalen i det 
tempo vil kassen være tom midt i 2016. Det var derfor indlysende at bruge landsmødet til at 
tale om cyklistforbundets økonomi. I stedet havde bestyrelsen valgt, at hovedparten af 
landsmødet skulle bruges til diskussion af en lang række små vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringerne blev gennemgået for at give Lis og Flemming en anbefaling til, hvad 
de skulle stemme. 

 

7 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 26/11 kl. 19.00. Johan sørger for kager. 
 
 ref. Flemming 


