
Albertslund den 31. maj 2005

Referat af  besty relsesmøde den 11.  maj 2005
Til stede: Birger Madsen, Jens Andersen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og

Jesper Wang Larsen
Afbud fra: Jørgen Behrens

1 Godkendelse af  referat fra forrige møde
Der var nogle få trykfejl: Det sidste punkt skulle være 8 Eventuelt ( ikke 6 ) og så var det 3 steder, der
stod "vagt" i stedet for "valgt". Ellers intet at bemærke.

2 Post Modtaget
Roskilde afd.: Invitation til 25 års jubilæum den 27/5 kl.  15 - 18 (Henning og Jens deltager)
Kommunen: Lokalplan for Milestedet
Mail om hjemmeside (På grund opstart af ny DCF hjemmeside, har vores hjemmeside været ude af drift
3 - 4 dage, den virker nu igen)

3 Post sendt
Flemming: til DCF besvarelse af spørgeskema om lokalblade i 2005. Vi udsender 3 lokalblade i maj,
august og oktober.
Flemming: til DCF vi tilmelder os Store Cykel dag

4 Økonomi
Vi har indtil 11. maj brugt 3.100,- af årets budget på 11.800,- kr. Ingen budgetposter er overskredet,
men kassereren gjorde opmærksom på at årets gavebudget næsten er opbrugt. Han mente, det kunne
blive et problem i forbindelse med en 60 års fødselsdag i september måned.

5 Udv alg
Værkstedsudvalg: Ny vagtplan skal laves før 1. juli.
Turudvalg: Siden oktober 2004 har det været planlagt, at Jesper og Flemming skulle være

turledere for turcyklisterne søndag den 12. juni. Denne cykeltur bliver nu
ændret til en fælles tur for Rødovreafdelingen og turcyklisterne, samtidig
tilmeldes turen, som Rødovreafdelingens bidrag til Store Cykeldag.
Tour de Rødovre: Henning og Jens skilter ruten om lørdagen. Henning starter
kl.  9 om søndagen og kontrollerer skiltningen. Susanne og en af Rødovregårds
ansatte tager sig af indskrivningen. Flemming kører frokosten ud til Arken.

Amtsgruppeudvalg: Intet nyt.
Trafikudvalg: Vores klageskema på hjemmesiden har været i brug. Søren Nilsson har

beklaget sig over cykelvejen fra enden af Ejbyvej, ad voldstien, over træbroen
til vestsiden samt det videre forløb ad Islevdalvej i nord/sydgående rute gennem
Rødovre. Henvendelsen er endnu ikke besvaret.

Bladudvalg: Seneste lokalblad udkom i ugen mellem 15/5 og 22/5, med
generalforsamlingsreferat,  reklame for Tour de Rødovre og omtale af
Rødovreafdelings tur den 12. juni.

VCTA 2005: 5 % færre tilmeldte i Rødovre. På landsplan 6 % færre tilmeldte.

6 Ev entuelt
Næste møde: Blev aftalt til torsdag den 16. juni kl.  19.00.

reff.  Flemming


