
                                                                         Rødovre d. 21aug 2019 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  23 maj 2019 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, og John Johnson 
 Fravær: Jens Spelmann   
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 21 marts 2019  
 Referatet godkendes,  

  
 

2 MODTAGET MEDDELELSER 
 Jens Andersen: 
  18/4 fra forbundet, at der skal ansættes ny regnskabschef, da nuværende har opsagt 
 sin stilling. 
 25/4 fra forbundet, at lokalafdelingerne opfordres til at benytte cykelland i perioden 
 op til valget. 
 29/4 fra forbundet, at "Vi cykler til arbejdet " kampagnen er skudt i gang 
 
 Johan:  
 26/3 mail angående om kommunen har en klageapp til relevante forhold for cyklister: 
 Kommunen oplyser, at det er muligt at henvende sig direkte på kommunens generelle 
 mail. 
 9/4 fra Anders Villum Andersen ang lugtgener fra afløb: Skolens kloakmand har 
 tilset afløbene og kunne ikke konstatere problemer. 
 23/4 fra Anders Villum Andersen: Anders har igen besigtiget køkkenet og besluttet, 
 at der skal monteres emhætte. Yderligere har han bestilt nye vinduer til ud mod 
 Tårnvej og disse skulle blive monteret ca. juni/juli. 
  
 Birger : 
 9/5 fra forbundet om hvordan det ønskes, at lokalafdelinger håndterer fremtidig 
 økonomi. Forbundet ønsker, at regninger sendes direkte til betaling via Rømersgade 
 og at kassebeholdninger lokalt ikke overstiger 1500kr. Vores afdeling vil fremover 
 følge vanlig procedure. 
  
 

3 AFSENDTE MEDDELELSER: 
 Johan: 
 22/3 mail Anders V. A. ang. udluftningsmuligheder. 
 3/4  hørings svars mail til kommunen ang. fodgængere mellem cyklister på 
 hovedstrøget i den eventuelt kommende midtby. 
 15/4 Anders V. A. om mulig skimmelsvamp i køkkenet 



 23/4 Anders V. A. om det er nødvendigt med ekstra el-gruppe, når der opsættes 
 emhætte. 
 13/5 Anders V. A. bliver orienteret om stenslag i køkkenvinduet. 
  
 Birger :  
 5/4 mail ang. forslag til lokalplan 145. Forslaget omhandler bevarelse af eksisterende 
 gennemgående sti, der ligger øst for lokalplanen. 
  
 

4 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget 
 

 
 5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Godt fremmøde mandage i værkstedet. 
 Ophobning af effekter: Der skal ryddes op i løbet af efteråret. 
  
 Turudvalg: 
 Fremmødet til turene er ikke så godt som tidligere år: Måske pga at medlemmerne er 
 blevet ældre. 
 Ruten til Store Cykeldag "Rødovre rundt " er blevet ændret, da der er militær 
 historisk weekend på Volden. 
  
 Trafikudvalg:  
 Rødovre Port møde d 22 maj: Jens A og Birger vil deltage. 
  
 Bladudvalg: 
 Om 2 uger udsendes mail om Store Cykeldag. 
  
 Lokaleudvalg: 
 Flemming fjerner sofa 
 

6 Eventuelt   
 Den sidste værkstedsaften i juni vil traktementet bestå af brød, ost og vin. 
 

8 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde torsdag d 5 september kl. 19. 
 Flemming tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


