Rødovre den 19. februar 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. februar 2012
Birger Madsen, Jens Andersen, Flemming Nielsen og Henning Liljendahl
Til stede:
Afbud:

Birthe Hallbäck

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet fra mødet d. 19. januar blev godkendt.

2. Post modtaget
GHB Landskabsarkitekter: Møde om Cykeludfordringsbanen på Vestvolden.

3. Post sendt
Ny ansøgning (incl. budget for jubilæumsarrangement) om tilskud fra forbundet.

4. Økonomi
Revideret regnskab for 2011 fremlagt til underskrift fra bestyrelsen.
Til rest for 2012 knap kr. 5000 (excl. ansøgt tilskud fra DCF).

5. Udvalg
Værkstedsudvalg:

Turudvalg:

Trafikudvalg:

Bladudvalg:

Henning skal aflevere beskrivelse til det kommende lokalblad
(incl. tilmeldingsfrist) til brug for det kommende lappekursus til
tirsdag d. 20. marts kl. 19 – 22.
Tilmeldingsfrist er nødvendig af hensyn til diverse indkøb.
Turkataloget er videregivet til Finn Heller for opsætning og
trykning. Kataloget forventes færdigt primo marts.
Henning sørger for kuverter og labels.
Der har været indkaldt til møde om Cykeludfordringsbanen på
Vestvolden. Mødet blev placeret i dagtimerne, hvor ingen fra
DCF Rødovre havde mulighed for at deltage.
Mødet blev senere helt aflyst, da mange øvrige indkaldte heller
ikke kunne deltage.
Flemming forventer at have nyt nummer klar i starten af marts.

6. Jubilæum
Ca. 50 personer deltog i jubilæet.
Henning laver en kort notits til det kommende lokalblad.

7. Generalforsamling
Planlægning af generalforsamlingen torsdag d. 1. marts:
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Henrik Friis. Henning sender diverse materialer til
Henrik, så han har mulighed for at forberede sig
Referent: Bestyrelsen foreslår Birgitte Clematide. Henning sender skema til
beslutningsreferat til Birgitte.
Regnskab: Birthes underskrift mangler. Birger sørger for at indhente Birthes
underskrift.
Birger kan ikke selv deltage i generalforsamlingen, så regnskabet fremlægges af
Henning.
Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.
Kandidater til bestyrelsesvalg: Bestyrelsen foreslår at der søges efter kandidater, så
vi igen kan komme op på 7 medlemmer. I år er Birthe og Flemming på valg. Birthe
har meddelt at hun ikke genopstiller. Det betyder at der skal søges 3 kandidater til
valg for en 2-årig periode (heraf har Flemming meddelt at han genopstiller).
Valg af revision: Bestyrelsen foreslår genvalg af Inge Jørgensen.
Valg af landsmødedelegerede: Bestyrelsen foreslå genvalg af Jens og Flemming.
Generalforsamlingspapirer: Henning sørger for udarbejdelse og trykning.
Forplejning: Flemming har aftalt med Birgitte og Henrik, at de står for maden.
Flemming sørger for indkøb af drikkevarer.

8. VCTA
Der afholdes åbningsarrangement onsdag d. 11. april. Der skal være 8 (evt. 6)
frivillige der kan omdele denne morgen. Indtil videre er der modtaget tilsagn fra 3
personer fra Agenda-21-gruppen og 2 personer fra DCF. Yderligere assistance
efterlyses.

9. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.00.

Ref. Henning Liljendahl

