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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (12. oktober 2020) 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter orienterede om arrangementet ”Med far i Naturen”, d.17. oktober. Kun 4 deltog i turen (det 

var arrangøren, samt 3 fra os). 

• Orientering om ”Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 20”, udsendt af kommunen. Det omhandler dels no-

get om støttepuljer og støtteordninger til de frivillige folkeoplysende foreninger (ikke aktuelt for os), 

dels opdaterede retningslinjer om statens seneste udmeldinger iht. COVID-19 restriktioner (som har 

betydning for os). Nyhedsbrevet er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer sammen med mødeindkal-

delsen. 

• Peter orienterede om, at kommunens forslag til ny Frivillighedspolitik er sendt i høring. Desværre er 

der ikke afsat penge til formålet i 2021-budgettet. Grønt Råd vil (blandt andre) reagere på den 

manglende økonomi. 

 

B. Kassereren 

• Vi har ca. 1500 kr. på kontoen. Herudover 5000 kr., bevilget til afholdelse af vort25 års jubilæum. 

Grundet corona situationen har det som bekendt ikke været muligt at afholde denne reception. På 

kassererens forespørgsel har forbundet meddelt, at beløbet kan overføres til 2021. 

• I forbindelse med forbundets økonomiske situation oplyste kassereren, at sekretariatet har dannet sig 

et overblik over, hvor mange penge der pt. er i på alle afdelingernes konti. 

På landsmødet blev forbundet spurgt, om man havde styr på, at flere afdelinger, heriblandt os, havde 

beløb på afdelingskontoen (f.eks. erhvervet via 18-midler) som tilhørte afdelingen, og ikke forbun-

det. Forbundet svarede ikke klart på disse spørgsmål. 

 

C. Øvrige 

• Ingen øvrige oplysninger. 

 

4. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

A. Værkstedsudvalget (Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter) 

• Vi skal have kørt en del på genbrugspladsen. Gruppen får lavet en aftale med en af os, der har en bil. 

 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

• Al info foregår i denne tid via hjemmesiden. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Stadig uvist, om forbundet vil støtte det fælles turkatalog 2021. Hvis de ikke vil, kan vi evt. selv la-

ve et skrift om vore egne ture. 
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D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas) 

• Peter orienterede om kommunens 2021-budget, hvad angår cykelområdet (”Ballerup som Cykelby”) 

Læs selv teksten her: aftale om budget 2021.pdf, på side 23. 

• Peter vil gene, at vi kunne få en fast kontaktperson på Rådhuset i cykelsager. 

 

5. Orientering fra landsmødet 30.10.20 (ved Susanne og Gert) 

• Spændende formandsvalg. 1. afstemning uafgjort. 

2. afstemning med 1 stemmes overvægt til Jens Peter Hansen fra Randers. 

• Susanne kunne godt have ønsket sig, at vi havde briefet de to delegerede noget mere inden lands-

mødet. Det vil vi sørge for i de kommende år! 

 

Om arbejdsprogrammet 

• Landsmødet besluttede, at det kommende års arbejdsprogram især skulle fokusere på ” bedre frem-

kommelighed for cyklister, flere unge på cyklen samt cyklen og den grønne omstilling.” 

I den forbindelse lagde Gert op til, at vi her i kommunen fandt ud af, hvad vi kunne gøre. Det kunne 

f.eks. deltagelse i studiestartsmesser o.l.  

Lejf filosoferede over, at vi måske snarere skulle koncentrere os om at skabe så gode og sikre cykel-

forhold som muligt omkring uddannelsesstederne. Vi vil nok ikke have nævneværdig succes med at 

hverve unge medlemmer sådan uden videre. 

Gert fik til opgave at udfærdige et oplæg til bestyrelsen om emnet. 

 

 

6. Orientering fra Grønt Råd (ved Peter og Gert) 

• Ubrugte midler kan overføres til 2021. 

• Status på oprensning af søer og damme. 

• Om planerne for bebyggelse af det grønne område mellem Baltoppen og Ballerupcentret. 

• Påmindelse om, at der er valg til Grønt Råd i 2021. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag d. 25.01.21, kl. 19:30, i værkstedet. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 13.12.20, kl. 13:00 – 17:00, Juletur, med gløgg, æbleskiver og pakkespil ved værkstedet. 1) 

Mandag d. 08.03.21, kl. 19:30, i værkstedet (bestyrelsesmøde). 

Mandag d. 22.03.21, kl. 19:30, ved værkstedet (generalforsamling). 

 

Ad 1): Vi ser tiden an mht. kommende udmeldinger om corona restriktioner. Der burde komme nyt i den 

henseende senest 28. november. Derefter tages stilling til, om vi kan gennemføre arrangementet 

eller ej. Vi lægger meddelelse herom på hjemmesiden. 

• Mht. generalforsamlingen, kan den måske gennemføres som i kombination med en 26. års recep-

tion. Det kunne være på Biblioteket, med et foredrag af en spændende person. 

 

8. Eventuelt 

• Intet under eventuelt. 

https://ballerup.dk/sites/default/files/aftale_om_budget_2021_0.pdf

