
Referat fra bestyrelsesmøde i Cyklistforbundet i Rødovre d. 25.11.03

Mødt: Henning, Paul, Jesper, Jens, Flemming og Susanne
Afbud: Birger.

1. Referat fra 28.10.03 og dagsorden godkendt.

2. Post modtaget:
DCF:    Lokalafdelingsblade, ligger på værkstedet til gennemsyn.
 R.K.:    Tilmelding til børnekulturkonference.
R.K.:     Referat og status for møde om trafiksanering i område 8.
              Afslutning på evaluering af trafiksaneringer i Rødovre.
DCF:     Vi cykler til arbejde VCTA 2004 som er 19. april til 16.maj. 2004
DCF      Indkladelse til amtsgruppemøde 10.nov. om trafik mv. i Hovedstaden.
DCF.     Aktivitetsdatoer for 2004 i DCF. bl.a. Landsmøde 23.10.04
??           Nye lyssignaler for cyklister på Gl. Køge landevej, der virker blændende.
DCF.      Lokal afd. spørges om tidspunktet for landsmødets afholdelse.
DCF:      Mødeplan for amtsgruppen.
Flemming: Pinsetur til Kongskilde d. 29.-31 maj 2004
Mike:   Amtets På cykeltur foldere skal have ens målestoksforhold.
DCF.   Optakt til Storkøbenhavnsmøde, Mike, Leif Lykke, Jørgen.
            Møde d. 26.11.03 med amtet.
DCF.:  Referat fra amtsgruppemøde d. 10.nov.
             plus nye punkter til mødet med DCF.
DCF    Om amts-turprogram. Pris er næsten som sidste år. Vi skal søge om særbevilling  til programmet (Birger)!!
Flemming har modtaget:
Fra Kongskilde: bekræftelse på lån  Husmandsstedet i pinsen. pris 2.400kr.til 22 personer.
DCF. liste over datoer for lokalblade. Til Flemming

3. Post sendt
Henning.: Oplæg til aktivweekend d. 8.-9.11.
            Lygtetællings tal fra uge 47 til DCF. Jens 83% korekt, Henning 78% korrekt Susanne glemt at tælle.)
            Om lygtetælling i Rødovre, og DCF's aktivitetskalender til de aktive.
            Vagtliste for værksted til vebside ved Henrik Friis.
             Aktivliste til alle med mail
Flemming sendt svar til Kongskilde, og på lokalblade til DCF.

4. Regnskab
Regnskab fra Birger. Se vedlagte.
Brugt til aktivwekend 2.859kr .Gløg købes for ca. 400kr. ny patron til ilt og gas for ca. 500kr. Jørgen ordner det.
Diskussion om vi skal have en ny patron til kopimaskine?? ikke afgjort.

5. Udvalg.
Værkstedsudvalg: vagtplan forår er færdig, og sendt til  Henrik Friss.
Turudvalg: Flemming har lavet 1. udkast til turprogram, han mangler lidt turbeskrivelser. Tour de Rødovre og
Vinsmagningstur rettes lidt til.
Amtsudvalg: gruppen der snakker trafikteknik. holder møde d. 26.11. om pendlerruter, kantsten, skilte, sorte pletter mv.
består af  2 fra nord og 2 fra sydområdet. Holder møder 3-4 gange om året.
Trafikudvalg: område 8 er færdigt (Henriksholmskvarteret). oversigt over yderligere aktiviteter i 2004-05.

6. Diverse
Aktiv-weekend: Henning synes det var godt, og han vil bearbejde de indkomne ideer, og skrive videre om det.

Næste møde er 27.01.04 kl 19.30 på værkstedet.

reff. rettet   Susanne


