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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (21. juni 2021) 
• Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

 Peter omtalte det nyligt afholdte ’Ballerup for Målene’, som blev afholdt på Banegårdspladsen i 

Ballerup d. 20. august. Besøgsmæssigt var det ikke en succes. 

 Vor kontakt i kommunen (Mobilitetsrådgiver Søren Fischer Jepsen) har meddelt, at man har planer 

om at spare 100.000 kr. på cykelhandlingsplanen. Det er vi ikke tilfredse med. Især ikke, da det 

f.eks. er offentliggjort, at kommunen har fået 74½ mio. mere i selskabsskatter, end man havde bud-

getteret med. 

 Sundhedshuset har meddelt, at den gratis kaffe forventes at ophøre med årets udgang. Vi har mulig-

hed for at. søge § 18 midler til at dække beløbet. Så det gør vi (har Peter efterfølgende oplyst). 

 Vi er inviteret til at deltage i et arrangement på Posthuset d. 22. september. Her bliver kommunens 

nye Frivillighedspolitik lanceret. Peter, Carl-Erik, Gert og Lejf er interesseret Peter sørger for til-

melding. Gert tilmelder sig som medlem af Grønt Råd. 

 Trods flere forsøg er det endnu ikke lykkedes Grønt Råds trafikgruppe at få et møde med Søren Fi-

scher Jepsen (Mobilitetsrådgiveren). Pt. afventes ny mødedato. 

 Menuen til Cykelcaféens arrangement med fællesspisning på Posthuset (d. 29. september) bliver 

mørbradgryde med ris og salat. Peter kontakter Michael Hansen om yderligere oplysninger om ar-

rangementet. 

 

B. Kassereren 

 Regnskabet 2020 blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. 

 Vi har p.t. ca. 1000 kr. på kontoen. 

 

C. Øvrige 

 Nyt om Cykling uden alder:  

- Nye kaptajner på Kirstinehaven og Rosenhaven. 

- Tonny og Peter barsler med nye planer for projektet i Ballerup. Herunder mere involvering af 

plejecentrenes personale og mere samarbejde centrene imellem. 
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4. Generalforsamling 2021 (20. september, kl. 19:30) 
Følgende er på valg: 

 Formand (2 år) Peter. 

 Bestyrelsesmedlemmer (2 år): Carl-Erik og Lejf. 

 Suppleanter (1 år): Karin og Frode. 

 Revisor og revisorsuppleant (1 år): Birthe og Thomas. 

 Delegerede til landsmødet 2019: Susanne og Gert. 

 Alle modtager genvalg. 

 

 Peter har modtaget tilsagn fra Hans Hansen om at være dirigent. 

 Peter og Susanne styrer indkøb mm. 

Bestyrelsen møder kl. 18:30. 

 

Om Landsmødet: Susanne ønsker, vi afholder en briefing-møde inden Landsmødet. 

 

5. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

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

 Oprydning påbegyndt. Frode har fundet støvsugeren! Men der mangler meget endnu! 

 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

 Intet nyt. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

 Intet nyt. 

 

D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas) 

 Mangler kontakt til Mobilitetsrådgiveren. Se 5. pind under formandens meddelelser.  

 

6. Næste møde 

 Generalforsamling mandag d. 20. september kl. 19:30 ved værkstedet. 

Bestyrelsen mødes 18:30, og dækker op. 

 

7. Eventuelt 

 Vi bør være opmærksomme, og følge valgkampen op til kommunevalget. Der kunne vise sig op-

lagte muligheder for at få talt cyklisternes sag. Peter har allerede haft kontakt til flere af politi-

kerne. 


