
 

Rødovre d.09 01.2022 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  16. december 2021 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Henrik Friis, Lis Jakobsen, 
   Jens Spelmann , John Johnson og Børge Nielsen 
Afbud:  Johan Knudsen    
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 30. september 2021 
 Referatet godkendes,   

  
 
2 Korrespondancer: 
  
 Lis: 

5/10: Vi har været uden lys i 1/3 af lokalerne. Efter 6 uger fik Lars Grønning fikset 
det. 
8/10: John Gade fra Hvidovre-Brøndby afdeling vil sætte ophæng op langs voldstien 
ang. broindvielsen af den nye bro over Jyllingevej. Desuden vil han medbringe vin 
og kage til fejringen. 

 26/10: Kommunens nye cykelstrategi bliver vedtaget i kommunalbestyrelsen. 
 Samme aften vedtages også opstart til anlæggelse af cykelstier på Randrupvej. 

25/11: Kim Egelund Hansen oplyser, at vi vil få malet toiletgulvet på det gamle 
toilet. 

 Lars Grønning overtager løsning af opgaven. 
29/11: Vi modtager invitation til Grøn Festival d. 28/4 kl 16-18 fra Anne Mette 
Glarbo Sieber (grøn koordinator), Tinderhøj skole. 

 Vi har sagt ja-tak til at deltage. 
 1/12: Dorthe Larsen oplyser, at vi modtager 4000kr (§6 stk2) til forbrug i 2022  
 Pengene indsættes på vores konto i sekretariatet d. 15/1 22. 

Yderligere oplyser Dorthe, at der kan søges om tilskud til jubilæer ved at sende 
ansøgning til Kultur- og fritidsforvaltningen. 
2/12: opringning til Dorthe med forespørgsel om, vi må anvende nogle af de tildelte 
penge til trykning. Det må vi gerne, så det er ok at øremærke et beløb til trykning.  

 Dorthe oplever, at det trykte materiale giver den største respons . 
13/12: På vegne af i alt 8 storkøbenhavnske afdelinger ansøger jeg igen forbundet om 
økonomisk støtte til trykning af det storkøbenhavnske turkatalog. 

  
 
3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget. 
 Vi beslutter at indkøbe et renseaggregat til værkstedet, som har været et ønske længe. 



Yderligere skal der indkøbes filtdutter til stolene, da det støjer meget, når der flyttes 
med dem. 

 
 4 Udvalg 
 

 Værkstedsudvalg: 
 Kroge til ophængning af værktøj er indkøbt. 
 Der er blevet ryddet fint op i værkstedet. 
 Efterårets kombinerede værksteds- og klubaftener har fungeret godt. 
  
 Turudvalg: 
 Det kommende års tirsdagsturprogram er på plads. 
  
 Trafikudvalg:  
 Johan har udsendt trafiknoter. Dem venter vi med til næste bestyrelsesmøde. 
  
 Bladudvalg: 
 Flemming og Jens vil udarbejde et forslag til en hvervefolder 
  
5 Eventuelt 
 Der skal samles et jubilæumsudvalg. 
 Udvalget skal mødes d 6 januar 2022 
 
 Straks efter jubilæet skal den kommende generalforsamling planlægges. 
  
 
 
6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde er mandag d 24 januar. 2022  kl. 19. 
 John bedes tage brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


